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داخل العدد

«»STRANGER THINGS
يعيد كيت بوش إلى الواجهة

ص ١٣

ولي العهد :األردن
في قلب الكويت

محليات

«اإلعاقة» :ترسية مناقصات
خدمية بـ  ١١.٦مليون دينار

سموه استقبل الحسين بن عبدالله وأكد
ثوابت التعاون بين البلدين ووحدة مصيرهما
أكــد سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،أن
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة ستظل في قلب
ً
دولــة الكويت ،مضيفا أن «أبوابنا قيادة وحكومة
ً
وشعبا ستظل مفتوحة أمام األشقاء األردنيين».
جاء ذلك في كلمة لسموه ،خالل استقباله أمس
في قصر بيان ،ولي العهد األردني األمير الحسين
بن عبدالله الثاني ،في مستهل زيارة رسمية للبالد،
مع وفد يضم رئيس الوزراء بشر الخصاونة ،ووزير
ً
االستثمار خيري عمرو ،وعددا من كبار المسؤولين
في المملكة.
وأع ــرب سـمــوه عــن بــالــغ سعادته بـهــذه الــزيــارة،
ً
م ــؤك ــدا ع ـمــق ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة ال ـم ـت ـجــذرة بين

٠٣

محليات

البلدين ،مع تطلعه أن تحقق تلك الزيارة نتائجها
المرجوة في فتح آفاق أرحب لشراكة استراتيجية
بين البلدين في كل المجاالت.
وأضـ ـ ــاف أن ث ــواب ــت ال ـك ــوي ــت ،ق ـي ــادة وحـكــومــة
ً
وشـعـبــا ،تـجــاه المملكة وشعبها الـكــريــم «تترجم
ً
المحبة والتعاون ووحدة المصير ،وترسخ نموذجا
يحتذى بــه فــي العالقات الثنائية والعمل العربي
ً
المشترك» ،معربا عــن تقدير الكويت لــدور األردن
المحوري في المنطقة ،وجهوده المخلصة في إرساء
ً
دعائم االستقرار ،فضال عن اعتزازها بالدور الحكيم
ً
ً
للعاهل األردني إقليميا ودوليا.
٠٢

ولي العهد لدى استقباله بن عبدالله أمس

إدراج شركة «علي الغانم للسيارات» الراجحي يغطي «التعميم الفضيحة»
في بورصة الكويت
بلجنة تحقيق
٠٩

هرب من معاقبة المسؤول عن إجبار
موظفي «الشباب» على الترويج
للهيئة بمواقع التواصل
●

محيي عامر

بعد تعميم ال يمكن وصفه بغير الفضيحة ،تلزم من
خالله الهيئة العامة للشباب موظفيها بعمل «ريتويتات»
لتغريداتها و«الي ـكــات» و«كــومـنـتــات» ،للترويج لها عبر
ً
مواقع التواصل ،وبدال من أن يحسم وزير الدولة 02

صورة

ضوئية من تعميم «الشباب»

كويتيو «الخاص» حقهم محفوظ
بـ «الحكومي»  6أشهر

الجطيلي لـ ةديرجلا:.
مشروع هيكل تنظيمي
شامل لـ «التربية» ٠٥

Safari

«الخدمة المدنية» لـ ةديرجلا :.يمكنهم خاللها
العودة لـ «التوظيف المركزي» أو رفع أسمائهم بعدها
في خطوة من شأنها تشجيع
الـكــوادر الوطنية على العمل في
القطاع الـخــاص ،كشفت مصادر
حـ ـك ــومـ ـي ــة أن دي ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة
ال ـمــدن ـيــة ،ي ـض ــع ،بــال ـت ـعــاون مع
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـقــوى الـعــامـلــة
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب،
اسـتــراتـيـجـيــة طـمــوحــة لتوجيه
شـ ـب ــاب الـ ـك ــوي ــت نـحــو 02

دبي النابضة بالحياة
تواصل اإلبهار

14

ةديرجلا

الثانية
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األمير يعزي رئيس بنغالدش
بضحايا حريق «سيتاكوندا»

ولي العهد :تعزيز الشراكة االستراتيجية والتعاون مع األردن
استقبل نظيره األردني وأعرب عن بالغ سعادته بزيارته للبالد وأكد عمق العالقات الثنائية

ً
ولي العهد مستقبال ضيفه األردني أمس
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة تـ ـع ــزي ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ــس
جمهورية بنغالدش الشعبية
محمد عبدالحميد ،عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص تـ ـع ــازي ــه
وصـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه ل ــه وألس ــر
ض ـحــايــا ال ـحــريــق الـ ــذي انــدلــع
ب ـم ـن ـط ـق ــة «س ـ ـي ـ ـتـ ــاكـ ــونـ ــدا» فــي
جنوب شرق بنغالدش ،وأسفر
ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـقـ ـ ــوط الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات م ــن
الـضـحــايــا وم ـئــات المصابين،
سائال سموه المولى تعالى أن

يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ومغفرته ،وأن يسكنهم فسيح
جناته ،و يـمــن على المصابين
بسرعة الشفاء وتمام العافية.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

الصالح وقائد البحرية األميركية
يبحثان التعاون العسكري
استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد
الصالح ،بــديــوان رئــاســة األرك ــان ،صباح أمــس ،قائد القوات
البحرية في القيادة المركزية األميركية الفريق بحري براد
كوبر ،وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم
األمور والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،ال سيما المتعلقة
بالجوانب العسكرية.
حضر اللقاء عدد من كبار الضباط القادة في الجيش.

«المواصالت» تضيف
خدمتين عبر «سهل»
أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
لـلـتـطـبـيــق ال ـح ـكــومــي الـمــوحــد
للخدمات اإللكترونية (سهل)
ي ـ ـ ــو س ـ ـ ــف كـ ـ ـ ــا ظـ ـ ـ ــم ،أن وزارة
ال ـمــواصــات أضــافــت خدمتين
جـ ــديـ ــدت ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــر الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق،
هـمــا دف ــع مستحقات وفــواتـيــر
ال ـم ـك ــال ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ،وك ـشــف
حساب هاتف.
وأوض ــح كــاظــم ،فــي تصريح
أمس ،أن «المواصالت» بإضافة
هاتين الخدمتين باتت تقدم 3

خدمات عبر «سهل» ،إلى جانب
دفع الفواتير ومديونيات األفراد
لــدى ال ــوزارة ،ويـكــون ذلــك فقط
لمن يملك خطوط هاتف مسجلة
باسمه وعلى رقمه المدني.
وأشار إلى أن العمل مستمر
إلضـ ــافـ ــة خـ ــدمـ ــات إل ـك ـتــرون ـيــة
مــن جميع الـجـهــات الحكومية
م ــن أج ــل تـقــديــم تـجــربــة أفـضــل
لمستخدمي التطبيق من حيث
زيادة عدد الخدمات وتنوعها.

المملكة ستظل
في قلب الكويت
وستظل أبوابنا
مفتوحة
أمام األشقاء
األردنيين

الكويت ِّ
تقدر
الدور المحوري
لألردن بالمنطقة
وجهوده
المخلصة في
إرساء دعائم
االستقرار

جانب من لقاء سموه واألمير الحسين

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،في قصر
ب ـي ــان ،ظـهــر أمـ ــس ،ول ــي العهد
بالمملكة األرد ن ـي ــة الهاشمية
األمـ ـي ــر ال ـح ـس ـيــن ب ــن ع ـبــدال ـلــه
الثاني والوفد الرسمي المرافق
ل ــه ،ال ــذي يـضــم رئـيــس الـ ــوزراء
الدكتور بشر الخصاونة ،ووزير
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـه ـنــدس خـيــري
عـ ـم ــرو ،وس ـف ـيــر الـمـمـلـكــة لــدى
الكويت صقر أبوشتال ،وعددا
من كبار المسؤولين األردنيين،
وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية
للبالد.
وأل ـ ـقـ ــى سـ ـم ــوه ك ـل ـم ــة ب ـهــذه
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي ن ـص ـه ــا:
«ي ـس ـعــدنــي أن أرح ـ ــب ب ـكــم في
ب ـلــدكــم ال ـث ــان ــي ،وأن أن ـق ــل لكم
ت ـح ـيــات ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـم ـف ــدى ال ـش ـيــخ ن ــواف
األحمد إلــى أخيه ملك المملكة
األردن ـ ـيـ ــة ال ـهــاش ـم ـيــة عـبــدالـلــه
الثاني ،وتحيات سموه إلى ولي
عهد المملكة األردنية الهاشمية
وإلى الشعب األردني الشقيق».
وقــال سموه« :نعرب لكم عن
بــالــغ سـعــادتـنــا ب ـهــذه ال ــزي ــارة،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــديـ ـ ــن عـ ـ ـم ـ ــق الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات
الثنائية المتجذرة بين البلدين
الشقيقين ،وعلى ثوابت الكويت
ق ـيــادة وحـكــومــة وشـعـبــا تجاه
ش ـق ـي ـقـتـهــا ال ـم ـم ـل ـكــة األردنـ ـي ــة

ً
• عالقات البلدين تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجا ُيحتذى به
ً ً
• قيادة الكويت تعتز بالدور الحكيم للملك عبدالله الثاني إقليميا ودوليا
• نتطلع أن تحقق الزيارة نتائجها المرجوة بما يعود بالخير والرخاء على البلدين والشعبين
وشعبها الكريم ...ثوابت تترجم
ال ـم ـح ـب ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ووح ـ ــدة
الـ ـمـ ـصـ ـي ــر وت ـ ــرس ـ ــخ نـ ـم ــوذج ــا
يحتذى به في العالقات الثنائية
والعمل العربي المشترك».
وأضــاف سموه :أن «الكويت
لتقدر ال ــدور المحوري لــأردن
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة والـ ـع ــال ــم أج ـمــع
وجهودها المخلصة الرامية إلى
إرساء دعائم االستقرار وتحقيق
ما تتطلع إليه شعوبنا العربية
واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،والـ ـ ــوقـ ـ ــوف إل ــى
جــانــب قضايا الـشــرق األوســط
الـمـسـتـحـقــة» ،م ـس ـت ـطــردا« :كـمــا
ت ـع ـتــز قـ ـي ــادة ال ـك ــوي ــت ب ــال ــدور
الحكيم إقليميا ودولـيــا للملك
عبدالله الـثــانــي ،أط ــال الـلــه في
عمره ،ووفقه وسدد خطاه».

شراكة استراتيجية
وأردف س ـمــوه« :نـتـطـلــع في
هــذه الــزيــارة األخــويــة إلــى فتح

ولي العهد ونظيره األردني خالل المباحثات بحضور كبار المسؤولين

محادثات كويتية  -يمنية ناقشت استقرار صنعاء
مساندة البلدين للجهود الدولية لحل النزاعات وإرساء األمن في المنطقة
عـقــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،في قصر بيان
م ـســاء أم ــس األول ،جـلـســة مـبــاحـثــات
رس ـم ـيــة م ــع رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـق ـيــادة
الرئاسي اليمني ،د .رشاد العليمي.
حـ ـض ــر الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات عـ ــن ال ـج ــان ــب
الكويتي النائب األول لرئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ،الـفــريــق أول
الـ ـمـ ـتـ ـق ــاع ــد الـ ـشـ ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـن ـ ــواف،
ونــائــب رئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزيــر
الــدفــاع ،الشيخ طــال الـخــالــد ،ونائب
رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الـنـفــط
وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس ال ــوزراء،
د .محمد الـفــارس ،ووزي ــر الخارجية،
ال ـش ـي ــخ د .أحـ ـم ــد الـ ـن ــاص ــر ،ورئ ـي ــس
دي ــوان سـمــو رئـيــس مجلس الـ ــوزراء،
عبدالعزيز الدخيل ،ووزير الصحة ،د.
خالد السعيد ،ووزي ــر األشـغــال وزيــر
الكهرباء والـمــاء والـطــاقــة المتجددة،
علي الموسى ،والمستشار في ديوان
سـمــو رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء ،رئيس
بعثة الشرف المرافقة الشيخ د .باسل
ال ـص ـبــاح ،وم ـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ــوطـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي ،ن ــاص ــر
القحطاني ،كما حضرها عن الجانب

جانب من المباحثات الكويتية  -اليمنية
اليمني الوفد المرافق للعليمي.
وجـ ــرى خ ــال جـلـســة الـمـبــاحـثــات،
التي سادتها أجواء ّ
ودية ،استعراض
العالقات الثنائية الوطيدة بين البلدين
وسبل تعزيزها بما يخدم االستقرار
ّ
في اليمن الشقيق ،وتطلعات ومصالح
البلدين والشعبين الشقيقين.
كما جرى بحث األوضاع اإلقليمية
الراهنة ،والتأكيد على مساندة البلدين
للجهود الدولية القائمة لحل النزاعات

الراجحي يغطي «التعميم الفضيحة»...
لشؤون الشباب وزيــر الدولة لشؤون مجلس األمــة محمد الراجحي
األمر بمعاقبة فورية للمسؤول المباشر عن هذا التعميم ،لجأ إلى نفق
ً
الهروب عبر إصداره أمرا للمدير العام للهيئة د .مشعل الربيع بتشكيل
لجنة تحقيق في الموضوع.
وبعد انتشار التعميم الذي صار أضحوكة السوشيال ميديا ،أكد
الراجحي ،في حيثيات قراره الهروبي ،أنه «ليس من حق أي مسؤول
إجبار الموظفين على إبداء أي رأي أو عمل ريتويت للتغريدات أو إبداء
ً
استحسان أو استهجان بأي موضوع كان» ،مشددا على أن «الموظفين
لهم الحرية في إبداء آرائهم وفق الضوابط القانونية».
وشكل هذا التعميم الداخلي للهيئة ،والذي حمل رقم ( )١في عهد
الوزير الراجحي ،صدمة لموظفي الهيئة ولكل من اطلع عليه ،حيث
ً
ألزم منتسبيها بإعادة نشر التغريدات ،بدال من أن يشغلهم بتنفيذ
برامج واستراتيجيات لتطوير الشباب والنهوض بهم.

آف ــاق أرح ــب لـلـتـعــاون الثنائي
وال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة بين
البلدين الشقيقين على جميع
الصعد والمجاالت ،وأن تحقق
هذه الزيارة الميمونة نتائجها
ال ـم ــرج ــوة ب ـمــا ي ـع ــود بــالـخـيــر
والرخاء على البلدين والشعبين
الشقيقين في ظل قيادة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـمــد وأخ ـيــه الـمـلــك عبدالله
الثاني».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أن
«الـمـمـلـكــة األردن ـي ــة سـتـظــل في
قلب الـكــويــت ،وستظل أبوابنا
قيادة وحكومة وشعبا مفتوحة
أمام األشقاء األردنيين ،وندعو
الله سبحانه وتعالى أن يوفق
الجميع إلى ما يحبه ويرضاه».
وحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء رئ ـ ـيـ ــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ،ورئـيــس ديــوان
سمو ولــي العهد رئـيــس بعثة
الشرف الشيخ أحمد العبدالله،

والنائب األول لرئيس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية الفريق
أول مـ ـتـ ـق ــاع ــد الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
الـنــواف ،ونائب رئيس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
طـ ــال ال ـخ ــال ــد ،ووزيـ ـ ــر ش ــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد
العبدالله ،ونائب رئيس مجلس
الوزراء وزير النفط وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء د .محمد
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس ،ووزي ـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الشيخ د .أحمد الناصر ،ووكيل
الديوان األميري ،ومدير مكتب
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
السفير أحمد فهد الفهد ،وكبار
ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي دي ـ ــوان سمو
ولي العهد ،وسفير الكويت لدى
األردن عزيز الديحاني.
وكــان وصــل إلــى الـبــاد ولي
العهد األردني وكان في مقدمة
مستقبليه على أرض المطار،
سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ،ورئـ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،

ورئيس ديوان سمو ولي العهد
ورئ ـي ــس بـعـثــة ال ـش ــرف الشيخ
أحمد العبدالله ،وسمو الشيخ
ص ـبــاح الـخــالــد رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وكـ ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
بالدولة.
وي ــراف ــق س ـمــوه وف ــد رسمي
ً
ي ـضــم كـ ــا م ــن رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
األردن ـ ـ ــي د .ب ـشــر ال ـخ ـصــاونــة،
ووزي ـ ــر االس ـت ـث ـمــار الـمـهـنــدس
خيري عمرو ،والسفير األردني
لـ ــدى الـ ـب ــاد ص ـقــر أبـ ــو ش ـتــال،
وعدد من كبار المسؤولين.
وأقـ ــام سـمــو ول ــي الـعـهــد في
قصر بيان العامر ،عصر أمس،
مــأدبــة غ ــداء على شــرف األمير
ال ـح ـس ـيــن ب ــن ع ـبــدال ـلــه ال ـثــانــي
والوفد الرسمي المرافق لسموه،
ب ـم ـن ــاس ـب ــة زي ـ ــارت ـ ــه ال ــرس ـم ـي ــة
للبالد.
وقد غادر ولي العهد األردني
البالد أمس.

ّ
والسلم الدوليين،
وإرساء دعائم األمن
وت ـح ـق ـيــق االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـم ـن ـش ــود فــي
المنطقة والعالم.
وقد أقام سمو رئيس مجلس الوزراء
مأدبة عشاء رسمية على شرف رئيس
م ـج ـلــس ال ـق ـي ــادة ال ــرئ ــاس ــي الـيـمـنــي
والوفد المرافق له.

الناصر يلتقي العليمي
ال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـشـيــخ
د .أحـمــد الـنــاصــر ،صـبــاح أمــس في
قصر بـيــان ،رئيس مجلس القيادة
الرئاسي اليمني د .رشاد العليمي،
وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي
يجريها والوفد المرافق إلى الكويت.

وكــان التعميم الـمــذكــور والـمــذيــل بتوقيع مــديــر الـعــاقــات العامة
واإلعالم فهد الخرينج والموجه إلى رؤساء األقسام باإلدارة نص على
ً
أنه «نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل وتنفيذ البرامج واألعمال التي
تخص إدارة العالقات العامة واإلعالم ،وللمساعدة على انتشار اسم
الهيئة العامة للشباب على مواقع التواصل االجتماعي بأكبر صورة،
فقد تقرر بخصوص تويتر أن على جميع الموظفين عمل ريتويت
للتغريدات ،التي تصدر من حساب الهيئة ،وعمل إعادة نشر التغريدة
والتعليق عليها».
أما بخصوص اإلنستغرام ،ووفق الكتاب فإنه« ،على جميع الموظفين
عمل اليــك وتعليق على كل ما يتم نشره على حساب الهيئة ،ونشر
فيديوهاتها على اإلستوري لحسابكم الشخصي».
أي أن بصمة موظفي الهيئة أضحت بموجب الكتاب الفريد من
ً
نوعه محصورة في «تويتر» و«إنستغرام» ،بدال من أن تكون في تنفيذ
ً
استراتيجية متفق عليها للنهوض بهيئة تعاني كثيرا من التأخر.
وف ــات الهيئة أن انتشارها يـكــون بما تقدمه مــن بــرامــج وتطوير

سفير قبرص :نقدر جهود «الهالل األحمر»
الساير :توطيد التعاون مع «الصليب» القبرصي
أشـ ـ ـ ـ ــاد سـ ـفـ ـي ــر قـ ـ ـب ـ ــرص لـ ــدى
الكويت مايكل مافروس بالجهود
اإلغاثية واإلنسانية الكبيرة التي
يبذلها الـهــال األحـمــر الكويتي
اسـتـجــابــة ل ــأوض ــاع اإلنـســانـيــة
ال ـص ـع ـبــة ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن ب ـلــدان
ً
ال ـعــالــم ،مـشـيــرا إل ــى أنـهــا جهود
ستظل محل عــرفــان وتـقــديــر من
العالم والمنظمات الدولية.
وأعــرب مــافــروس فــي تصريح
لـ«كونا» عقب لقائه رئيس مجلس
إدارة جمعية ال ـهــال األح ـمــر د.
هالل الساير عن تقديره لدورها
فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ال ـت ــي
ت ـت ـع ــرض لـ ـلـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة
والحد من معاناتهم اإلنسانية.
وق ـ ـ ــال إن ـ ــه اطـ ـل ــع ع ـل ــى حـجــم
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي
ً
تـ ـنـ ـف ــذه الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة حـ ــال ـ ـيـ ــا فــي
مختلف ال ــدول ومـنـهــا أوكــرانـيــا
وال ـي ـمــن وال ـص ــوم ــال والـ ـس ــودان
وإنــدونـيـسـيــا والـفـلـبـيــن وإغــاثــة
الالجئين الـســوريـيــن فــي كــل من
األردن ولبنان لمساندة وتحسين
أوضاعهم اإلنسانية.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ت ــم ب ـح ــث سـبــل

للشباب ،وشغل أوقاتهم فيما يفيدهم ،وتنفيذ األهداف التي أنشئت
من أجلها ،وعندئذ سيصفق لها الجميع ،أما محاولتها جعلها بطلة
من ورق بـ «الريتويت» عبر العالم االفتراضي ،فهذا ليس في اللوائح
وال األنظمة المعمول بها في الجهاز الحكومي.
ويبقى السؤال في ضوء إعالن الوزير تشكيل لجنة التحقيق :هل
تتراجع الهيئة عن تعميمها «الفضيحة» ومحاسبة المتسببين فيه
ً
وتـصــدر بـيــانــا بــذلــك؟ أم ستستمر فــي جعلها أضـحــوكــة المغردين
والمغردات بالسوشيال ميديا؟

كويتيو «الخاص» حقهم محفوظ...
العمل الحر وتمكينهم من عرض مؤهالتهم على الجهات الحكومية
ً
ً
والخاصة وفقا الحتياجاتها ،تمهيدا لمنحهم أفضل فرص العمل.
وقالت المصادر ،لـ «الجريدة» ،إن الديوان قرر أن يحتفظ الكويتي،
الــذي يعمل فــي القطاع الـخــاص ويحصل على دعــم للعمالة ،بــدوره

الساير مستقبال السفير القبرصي أمس
تعزيز عالقات التعاون مع الهالل
األحمر الكويتي وآلية التنسيق
ال ـم ـش ـتــرك م ــع الـصـلـيــب األح ـمــر
القبرصي في المجاالت اإلنسانية
التي تخدم البلدين الصديقين.
من جانبه أكد الساير لـ«كونا»
أهـمـيــة تـعــزيــز وتــوطـيــد عــاقــات
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع ال ـص ـل ـيــب األح ـم ــر
القبرصي في المجاالت اإلنسانية
والتدريبية.
وأض ــاف الـســايــر أن الجمعية
ستظل عند حسن ظن الجميع من

خالل بذل المزيد من الجهود التي
ترتقي بمضامين العمل اإلنساني
وتحقق تطلعاتها على الساحة
اإلنسانية التي تواجه الكثير من
التحديات.
وذكــر أن االجتماع تطرق إلى
المساعدات التي تقدمها الجمعية
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـك ــوبـ ـي ــن وال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن
ج ــراء ال ـك ــوارث الطبيعية أو من
صـنــع اإلن ـس ــان س ــواء فــي اليمن
وال ـســودان وبـنـغــادش وســوريــة
والدول اإلفريقية.

في قوائم التوظيف الحكومي مدة  6أشهر ،وفي حال استقرار عمله
فــي الجهة الخاصة ُيــرفــع اسمهُ مــن طــابــور االنـتـظــار ،إمــا إذا لــم يعد
ً
راغبا في العمل بـ «الخاص» أو فصل منه ،فإن دوره في الحصول على
الوظيفة الحكومية سيبقى ساري المفعول ،ويرشح فور وصول رقمه
ويتم تعيينه.
وفي السياق ،صرحت وكيلة «الخدمة المدنية» باإلنابة عبير الدعيج
بأن الديوان يحرص على توفير فرص العمل المناسبة ألبناء الكويت،
بحيث ال ينتظرون نظام التوظيف المركزي سـنــوات ،إذ «نوفر لهم
الوظيفة مباشرة ،سواء في القطاع الحكومي أو الخاص».
ً
ّ
ينصب حاليا على توظيف العمالة
وكشفت الدعيج أن التوجه
الكويتية في القطاع الخاص من خالل لجنة صناع العمل برئاسة هيئة
الشباب ،التي تقوم بدورها على أكمل وجه في سبيل توفير الفرص
المناسبة لشباب الكويت.
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محليات
«الصحة» :مؤشرات الوضع الوبائي ال تزال «مطمئنة»

ّ
السعيد يشكل لجنة لمتابعة قرارات منظمة الصحة العالمية
عادل سامي

أشاد د .أحمد المنظري
بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة
االستفادة من قرارات ًجمعية
الصحة العالمية ،مؤكدا أن
وجود هذه اللجنة سيعزز دور
الكويت الفاعل في مداوالت
المنظمة.

القرار يعزز
دور الكويت
الفاعل في
المنظمة

المنظري

أ ك ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة أن
مــؤشــرات الــوضــع الوبائي في
الكويت ال تزال «مطمئنة» ،على
ال ــرغ ــم م ــن تـسـجـيــل زي ـ ــادة في
بعض مؤشرات التقييم.
وق ــال ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أم ـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ـ ــه وسـ ــط
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ الـ ــذي
وصـ ـلـ ـن ــا إل ـ ـيـ ــه خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ج ـ ـهـ ــود
وتضحيات الجميع ،من أفراد
ومؤسسات ،وفي إطار متابعة
تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ج ــائ ـح ــة
ً
ف ـ ـيـ ــروس «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ع ــال ـم ـي ــا،
ورصد بعض الزيادات في أرقام
اإلصـ ــابـ ــة وم ـ ـعـ ــدالت الـتـفـشــي
فـ ــي ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول واألق ــالـ ـي ــم
حــول الـعــالــم ،وفــي بعض دول
المنطقة ،فإن الفرق المختصة
في الوزارة مستمرة في الترصد
المجتمعي ،ومتابعة الوضع
العالمي والمحلي.
ً
وأض ــاف ــت أن ــه ح ـفــاظــا على
مــا تحقق مــن نتائج إيجابية
كبيرة في مواجهة الوباء ،دعت
ال ـ ــوزارة إل ــى م ــداوم ــة الـحــرص
على العادات الصحية السليمة
االعـ ـتـ ـي ــادي ــة ،وت ـط ـب ـي ـق ـهــا فــي
حياتنا اليومية ،الفتة إلى أنه
في حال ظهور أعراض إصابة
بــأمــراض تنفسية مـعــديــة ،من
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ت ـج ـن ــب م ـخــال ـطــة
الغير ،ومداومة غسل وتطهير
اليدين.
ونـصـحــت ال ـ ــوزارة بتغطية
ال ـ ـف ـ ــم واألن ـ ـ ـ ـ ـ ــف ف ـ ـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن
ال ـ ـمـ ــزدح ـ ـمـ ــة وال ـ ـم ـ ـغ ـ ـل ـ ـقـ ــة ،مــع
ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى أخـ ـ ــذ ال ـج ــرع ــة
المنشطة للقاح « كــو فـيــد ،»19
ومـ ــداومـ ــة ال ـح ـي ـطــة وال ــوق ــاي ــة
خالل التنقل والسفر.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك حـ ـ ـ ــذرت مـ ـص ــادر
ص ـح ـيــة م ـط ـل ـعــة م ــن مـ ـع ــادوة
ارت ـ ـفـ ــاع إصـ ــابـ ــات «ك ـ ــورون ـ ــا»،
الف ـتــة إل ــى أن ح ــاالت اإلصــابــة
بالفيروس ب ــدأت فــي االرتـفــاع
خالل األيام القليلة الماضية.
ودعت المصادر إلى ضرورة
الـتـيـقــظ والـتـقـيــد ب ــاإلج ــراءات

أحمد المنظري

ً
االحترازية والوقائية ،حفاظا
عـ ـل ــى م ـ ــا تـ ـحـ ـق ــق م ـ ــن ن ـت ــائ ــج
إيجابية في التصدي للفيروس
خالل اآلونة األخيرة.
أصدر وزير الصحة د .خالد
ً
ً
السعيد قــرارا وزاري ــا بتشكيل
لجنة دائمة لمتابعة االستفادة
م ــن قـ ـ ـ ــرارات ج ـم ـع ـيــة الـصـحــة
العالمية ،والــوثــائــق الشارحة
لـلـبـنــود ال ـمــدرجــة عـلــى جــدول
األعـمــال ،برئاسة األمين العام
لمعهد الكويت لالختصاصات
الطبية د .فواز الرفاعي ،ومدير
إدارة العالقات الصحية الدولية
ً
د .رحـ ـ ـ ــاب الـ ــوط ـ ـيـ ــان مـ ـ ـق ـ ــررا،
وع ـضــويــة كــل مــن مــديــر إدارة
الــوقــايــة وال ـت ـصــدي لــأمــراض
المزمنة غير المعدية ومدير
إدارة الـصـحــة ال ـعــامــة ومــديــر
ال ـمــركــز الــوط ـنــي لـلـمـعـلــومــات
الصحية ومدير إدارة التخطيط
والمتابعة ،إضافة إلى عضوية
الممثل المقيم بالكويت لمكتب
منظمة الصحة العالمية.
وتشكلت هذه اللجنة بهدف
وضع اآللية المناسبة لمتابعة
تنفيذ الـ ـق ــرارات والـتــوصـيــات
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات والــوثــائــق
ال ـصــادرة عــن اجتماع جمعية
الصحة العالمية رقم  75والذي
ً
اختتم فعالياته بجنيف أخيرا،
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـه ــا فـ ــي وض ــع
وت ـحــديــث وت ـطــويــر ومـتــابـعــة
تنفيذ استراتيجيات وبرامج

وس ـي ــاس ــات ال ـع ـمــل ب ــال ــوزارة،
باستخدام المؤشرات المناسبة
وبالقطاعات المختلفة ضمن
الخطة اإلنمائية للدولة.
وح ــددت الـمــادة الثانية من
الـ ـق ــرار م ـهــام الـلـجـنــة بــدراســة
القرارات والتوصيات والوثائق
الشارحة للبنود المدرجة على
جــدول األعـمــال وال ـصــادرة عن
جمعية الصحة العالمية رقم
 75وتبويبها حسب المجاالت
والـقـطــاعــات ،وعــاقــة كــل منها
بـبــرامــج عمل الـ ــوزارة ،وإع ــداد
قاعدة معلومات متكاملة يسهل
الرجوع إليها واالستفادة منها،
ووضع المقترحات والمرئيات
وخـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة
لــاسـتـفــادة مــن تـلــك ال ـق ــرارات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ت ـح ــدي ــث ب ــرام ــج
ال ـ ــوزارة فــي جـمـيــع الـقـطــاعــات
وال ـت ـخ ـص ـص ــات ض ـم ــن خـطــة
الدولة للتنمية ،وبرنامج عمل
الحكومة ومتابعتها باستخدام
الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـم ـن ــاس ـب ــة ذات
الصلة بأهداف وآليات التنمية
المستدامة المتعلقة بالصحة.

اختصاصات اللجنة
وح ــدد ال ـقــرار اختصاصات
الـلـجـنــة أي ـضــا ب ــإع ــداد تـقــاريــر
المتابعة باستخدام المؤشرات
الـمـعـتـمــدة والـمــوضـحــة لمدى
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـم ـ ـحـ ــرر ف ـ ــي ت ـن ـف ـيــذ
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـنـهــا
ب ـت ـق ــدي ــم الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ــدوري ـ ــة
لالجتماعات الالحقة لمنظمة
الصحة العالمية ،وا لـتــوا صــل
م ــع الـمـنـظـمــة ل ــاس ـت ـف ــادة من
مستشاريها إلعــداد وتحديث
البرامج التنفيذية والمبادرات
الالزمة بما يتفق مع القرارات
ذات الصلة وضمن استراتيجية
التعاون الثنائي مع المنظمة.
ودع ـ ــا الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري إلــى
ال ـت ـح ـض ـيــر وإع ـ ـ ــداد ال ـت ـقــاريــر
الوطنية بالتنسيق مع الجهات
ذات ا لـ ـصـ ـل ــة ل ـت ـق ــد ي ـم ـه ــا فــي
اج ـت ـم ــاع ــات ج ـم ـع ـيــة الـصـحــة

وزيرا الصحة واألشغال تفقدا
مشروع مستشفى الفروانية الجديد

ً
السعيد متفقدا إحدى الغرف بالمستشفى الجديد
ت ـف ـق ــد وزي ـ ـ ـ ــرا الـ ـصـ ـح ــة د .خ ــال ــد ال ـس ـع ـيــد
واألش ـغ ــال الـمـهـنــدس عـلــي الـمــوســى مـشــروع
مستشفى الفروانية الجديد ،لمتابعة تجهيزاته،
ً
واألع ـمــال النهائية فـيــه ،اس ـت ـعــدادا الفتتاحه
قريبا.
وقالت وزارة الصحة في بيان صحافي إن
هــذه الــزيــارة تأتي في إطــار المتابعة الدورية
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـص ـح ـيــة ال ـت ـن ـمــويــة ،وفـ ــي إط ــار
التنسيق الحكومي المشترك.
وأوضـحــت أن الــزيــارة التفقدية هدفت إلى
الـعــالـمـيــة ال ـق ــادم ــة ،وال ـت ـعــاون
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ذات
الصلة بكل قرار لوضع وتنفيذ
البرامج ومتابعتها باستخدام
المؤشرات المناسبة.
ومــن جــانـبــه ،وتعليقا على
الـ ـق ــرار أكـ ــد ال ـم ــدي ــر اإلقـلـيـمــي
لشرق المتوسط في المنظمة
د .أح ـمــد الـمـنـظــري أن وج ــود

«االستشارية العليا» بحثت تعديل الئحة «اإلذن بالعمل»
ناقشت مالحظات «الغرفة» حول خلق توازن بين العرض والطلب على العمالة
●

جورج عاطف

عقدت اللجنة االستشارية
العليا لشؤون العمل برئاسة
الـمــديــر ال ـعــام للهيئة العامة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة بـ ــاإلنـ ــابـ ــة
سلطان الشعالني ،اجتماعها
األول عن عامي  2022و2023
عقب إعادة تشكيلها بموجب
قرار وزير العدل وزير الدولة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـن ـ ــزاه ـ ــة
ال ـم ـس ـت ـشــار ج ـم ــال ال ـج ــاوي
ر ق ـ ــم  19ل ـس ـنــة  ،2022حـيــث
عقد االجتماع فــي مقر هيئة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ب ـح ـض ــور
أع ـض ــاء الـلـجـنــة م ــن الـجـهــات
الحكومية ذات العالقة ممثلي
وزارت ـ ــي الــداخـلـيــة والـتـجــارة
وبلدية الكويت وغرفة التجارة

والصناعة ،إضافة إلى االتحاد
العام لعمال الكويت.
ونـ ـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة
مـ ــوضـ ــوعـ ــات عـ ـ ــدة مــرت ـب ـطــة
بـ ـس ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،م ـن ـهــا بـحــث
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات الـ ـمـ ـق ــدم ــة مــن
قـطــاع ش ــؤون العمالة بهيئة
القوى العاملة بتعديل بعض
أحكام الئحة قواعد وإجراءات
منح اإلذن بالعمل الـصــادرة
بموجب القرار رقم  156لسنة
 ،2022بشأن فئات التصاريح،
إضــافــة إل ــى إج ـ ــراء ات انتقال
األيدي العاملة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا نـ ـ ــاق ـ ـ ـشـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
بـعــض ال ـمــاح ـظــات الـمـقــدمــة
مـ ــن غ ــرف ــة ت ـ ـجـ ــارة وص ـنــاعــة
ا لـكــو يــت فيما يتعلق ببحث
آلـ ـ ـي ـ ــات خـ ـل ــق الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن ب ـيــن

جانب من اجتماع اللجنة االستشارية
العرض والطلب على العمالة،
والقرارات المطلوبة لخلق هذا
التوازن ،وضبط حركة انتقال

ً
واستقدام العمالة ،فضال عن
ب ـحــث م ــا اس ـت ـجــد م ــن أع ـمــال
ت ــم ع ــرض ــه ع ـل ـي ـهــا واتـ ـخ ــذت

بشأنها التوصيات المناسبة
لـعــرضـهــا عـلــى مجلس إدارة
الهيئة للنظر فيه.

الوقوف على نسـب اإلنجاز في األعمال النهائية
للمشروع ،وتجهيزات المستشفى ،استعدادا
الفتتاحه قريبا.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الــوزيــريــن اسـتـمـعــا خــال
ال ـج ــول ــة إلـ ــى شـ ــرح م ـف ـصــل حـ ــول ال ـم ـش ــروع،
وتـجـهـيــزات المستشفى ،ونـســب اإلن ـجــاز في
األعمال النهائية.
ك ـم ـ ــا ت ـف ـقــد ال ـ ــوزي ـ ــران م ـح ـيــط الـمـسـتـشـفــى
والطـرق المؤديـة إليه ،وما تستلزمه من أعمال
إعادة التأهيل والصيانة قبيل افتتاح المشروع.

هـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة سـ ـ ـ ــوف ي ـم ـكــن
ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي ف ــي الـكــويــت
م ــن تـنـفـيــذ وم ـتــاب ـعــة تطبيق
قرارت الجمعية العامة لمنظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وبــالـتــالــي
رفع مستوى مختلف الخدمات
الصحية.
وقال المنظري ،في تصريح
لـ «الجريدة» ،إن هذا القرار جاء
في محله ،الفتا إلــى أن وجود

أعلنت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان
أن هناك توجها قويا لرفع أسعار السجائر بدول الخليج.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د .خالد الصالح ،في
تصريح صحافي ،إن من األهداف الهامة للجمعية مواصلة
ال ـج ـهــود مــن أج ــل رف ــع رس ــوم ال ـج ـمــارك عـلــى الـسـجــائــر،
وتحويلها لوزارة الصحة ،لدعم البرنامج الوطني لمكافحة
التدخين ،السيما لتوفير لصقات النيكوتين وعالجات
المدخنين األخرى ،حتى نسهل للراغبين منهم في اإلقالع
عن التدخين.
وأض ــاف الصالح أن الجمعية افتتحت عـيــادة اإلقــاع
عن التدخين في مقرها بالقادسية في يونيو  ،2021وهي
تستقبل منذ هذا التاريخ العديد من المراجعين ،حيث بلغ
عددهم  125مراجعا.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن ــه ت ـتــم مـتــابـعـتـهــم خ ــال ف ـت ــرة ال ـع ــاج،
والمساعدة فــي االسـتـشــارات الطبية وصــرف العالجات
المجانية لهم ،مضيفا أن العيادة كونت فريق المقلعين عن
التدخين ليقوموا بدورهم بمساعدة المدخنين الراغبين
في اإلقــاع عن التدخين كمجموعة دعم نفسي بإشراف
مختصين.

«اإلعاقة» :ترسية مناقصات خدمية بـ  11.6مليون دينار
ةديرجلا  :حصلت على الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية
لـ
المبيلش
•
ً
ً
ّ
•  560نزيال معاقا في مجمعي الصليبيخات والصباحية تخدمهم المناقصات
•

قالت المبيلش إن هيئة
اإلعاقة مستعدة لالنتقال
من مرحلة تجديد االتفاقات
الخاصة بشراء األجهزة
التعويضية ،إلى طرح
المناقصات لتوسيع دائرة
المنافسة بين الشركات
المتقدمة والمتخصصة في
من الكراسي،
توفير نوع أو أكثر ً
الختيار األقل سعرا واألعلى
جودة.

●

جورج عاطف

كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة باإلنابة هنادي المبيلش
عــن االنـتـهــاء مــن توقيع وترسية ُجملة
عقود ومناقصات خدمية هامة خاصة
ً
بعمل الهيئة عموما ،وخدمة نزالء إدارة
رعاية المعاقين في مجمعي دور الرعاية
االج ـت ـمــاع ـيــة بـمـنـطـقــة الـصـلـيـبـيـخــات،
وجنوب الصباحية بمحافظة األحمدي
ً
ً
خصوصا والبالغ عددهم نحو  560نزيال
ّ
بالمجمعين ،مشيرة إلى أن إجمالي هذه
العقود والمناقصات بلغ سبعة بتكلفة
مــال ـيــة ن ــاه ــزت  11.654م ـل ـيــون دي ـنــار
بعضها لمدة  3سنوات.
وأوضـحــت المبيلش لـ «الـجــريــدة» أن
الـمـنــاقـصــات خــاصــة بــأعـمــال الصيانة
المدنية لمنشآت الهيئة كــافــة ،وأعمال

ال ـن ـظــافــة وال ـن ـقــل ال ــداخ ـل ــي والـتـخـلــص
م ــن ال ـن ـفــايــات ف ــي الـمـبــانــي وال ــوح ــدات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـهـيـئــة ،إض ــاف ــة إلــى
م ـن ــاق ـص ــة تـ ــوريـ ــد وت ــركـ ـي ــب وإصـ ـ ــاح
األعمال الكهربائية والجهد المنخفض،
مشيرة إلى هناك مناقصة خاصة بإعداد
وتجهيز الوجبات الغذائية لنزالء رعاية
ال ـم ـعــاق ـيــن ف ــي م ـج ـم ـعــي دور ال ــرع ــاي ــة
السالف ذكرهما ،وأخرى خاصة بأعمال
الـ ـح ــراس ــة واألم ـ ـ ــن وس ــام ــة ال ـم ـن ـشــآت
ً
والوحدات اإلداريــة ،فضال عن مناقصة
خ ــاص ــة ب ــأعـ ـم ــال ال ـص ـي ــان ــة وم ـكــاف ـحــة
الحريق لجميع منشآت الهيئة.

موافقة الجهات الرقابية
وش ـ ـ ــددت ال ـم ـب ـي ـلــش ع ـل ــى أن جـمـيــع
هــذه الـمـنــاقـصــات تـمــت ترسيتها عقب

م ـ ــروره ـ ــا ب ــالـ ـط ــرق الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ك ــاف ــة،
وحصولها على الموافقات الالزمة من
الجهات الرقابية في الدولة ومراجعتها
وتدقيقها بالصورة المطلوبة ،مؤكدة أن
الهدف األول من هذه المناقصات توفير
الـخــدمــات الــازمــة لـنــزالء إدارة الرعاية
المعاقين وجميع منتسبي الهيئة.
إلى ذلك ،كشفت المبيلش عن استعداد
ال ـه ـي ـئــة ل ــان ـت ـق ــال م ــن م ــرح ـل ــة تـجــديــد
االتـ ـف ــاق ــات الـ ـخ ــاص ــة بـ ـش ــراء األجـ ـه ــزة
ال ـت ـع ــوي ـض ـي ــة ،مـ ــن كـ ــراسـ ــي م ـت ـح ـ ّـرك ــة
وس ـ ـمـ ــاعـ ــات ،مـ ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـنــوطــة
بــذلــك ،إل ــى ط ــرح الـمـنــاقـصــات لتوسيع
دائرة المنافسة بين الشركات المتقدمة
والمتخصصة فــي توفير نــوع أو أكثر
ً
مـ ــن ال ـ ـكـ ــراسـ ــي ،الخـ ـتـ ـي ــار األق ـ ـ ــل س ـع ــرا
واألعلى جــودة ،مؤكدة أن هذه الطريقة
ت ــوف ــر ع ـلــى ال ـم ـعــاق الـكـثـيــر م ــن الــوقــت

«الصفا» تفتتح 16
مشروعًا في قرغيزيا

أعلنت جمعية الصفا الخيرية
اإلنسانية ،نجاح رحلتها
الخيرية «شركاء الخير »11
ملتبرعيها وداعميها الكرام؛
بافتتاح مشاريع نوعية
وتنموية تم تدشينها في
قرغيزيا خالل الفترة من 2
إلى  6الجاري .وقال رئيس
مجلس إدارة الجمعية ،محمد
الشايع ،في تصريح أمس ،إن
«الصفا» افتتحت خالل هذه
الرحلة الخيرية  16مشروعًا
متميزًا ،منها قرية خديجة
بنت خويلد النموذجية
املتكاملة املؤلفة من  100بيت
ومخبز
ومسجد ومستوصف ّ
ومشغل للخياطة ،كما دشنت
 5مساجد و 5شبكات للمياه؛
ليستفيد منها أكثر من 6000
نسمة ،و 3مخابز لألرامل
واأليتام واملساكني.
وأضاف :كما زار الوفد دار
العم جابر أحمد السليطي،
ودار يوسف ونورة لأليتام،
ومشاركة األرامل واأليتام
الفرحة والسعادة بهذا العطاء
وتوزيع الكفاالت واملعونات
الالزمة؛ لتوفير العيش الكريم
لهم.

«النجاة» :نتعاون مع 52
جهة خيرية في  22دولة

ه ــذه الـلـجـنــة س ــوف ي ـعــزز من
دور الكويت الفاعل في مداوالت
ونقاشات مختلف المواضيع
خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـج ـم ـع ـيــة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة وبــال ـتــال ــي
تعزيز دور اإلقليم أجمع.

«مكافحة التدخين» :توجه قوي
لرفع أسعار السجائر بالخليج

والجهد المبذولين في سبيل حصوله
على كرسي يناسب إعاقته ،وتضمن له
الذهاب مباشرة إلى الشركة التي توفر
احتياجه ،السيما مع تحديد واإلعــان
عن أسماء كل شركة والكراسي المتوفرة
لديها.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــش ،أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم رفـ ــع
المناقصة الخاصة بشراء األجهزة إلى
إدارة الفتوى والتشريع لدراستها من
الناحية الـقــانــونـيــة ،ومــن ثــم ّ
رده ــا إلى
الهيئة التي ستقوم بــدورهــا بإحالتها
إل ـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ــدولـ ــة
الس ـت ـك ـمــال اجـ ـ ـ ــراءات ط ــرح ـه ــا ،مــؤكــدة
حــرص الهيئة على وضــع الخطط التي
م ــن شــأن ـهــا االرت ـ ـقـ ــاء ب ــال ـخ ــدم ــات كــافــة
المقدمة لذوي اإلعاقة.

سلة أخبار

هنادي المبيلش

قال مدير إدارة املشاريع
التابعة لقطاع البرامج
واملشاريع بجمعية النجاة
الخيرية الشيخ عبدالله
العبيدلي ،إن «النجاة» تمتاز
بتعدد وتنوع الدول الخارجية
التي تعمل بها ،والتي تزيد
على  22دولة حول العالم،
مؤكدا أن أعمال الجمعية تعد
شاهدًا على عطاء أهل الكويت
وإنسانيتهم.
وأضاف العبيدلي ،في
تصريح ،أمس ،أنه «استفاد
من مساعداتنا خالل العام
املاضي  2021قرابة 10.4
ماليني مستفيد داخل الكويت
وخارجها» ،موضحا أن
«الجمعية تتعاون مع أكثر
من  52جهة خيرية وإنسانية
عاملية ،معتمدة في منظومة
وزارة الخارجية الكويتية،
إذ يتم تحويل األموال عبر
الوزارة إلى هذه الجهات ،وذلك
لتنفيذ مشاريعنا الخيرية».
وأشار إلى أن الجمعية
تحرص على تفعيل خدمة
«ما بعد التنفيذ» والتي تقوم
من خاللها وفود «النجاة»
بالزيارات التفقدية ملشاريعها
في تلك الدول ،والوقوف عن
كثب على أهم احتياجاتها.

زخات من شهب برج الحمل
دخلت الغالف الجوي
قال الفلكي واملؤرخ الكويتي
عادل السعدون ،ان زخات
من شهب برج الحمل دخلت
الغالف الجوي اعتبارا من
أمس وتستمر حتى اليوم
وتشاهد في سماء الكويت
والعالم ،مشيرا الى ان عددها
يبلغ نحو  60شهابا بالساعة.
وأوضح السعدون لـ «كونا» ان
«هذه الشهب سميت بشهب
برج الحمل النها تشاهد
ظاهريا وهي تخرج من برج
الحمل» ،مبينا انها عبارة
عن غبار وصخور صغيرة
جدا تخلفت عن الكويكب
(ايكاروس  )1566الذي يدور
حول الشمس كل  408أيام
وعندما يرحل يخلف من
ورائه على طول مداره سحابة
من الغبار وصخور وغازات
اخرى.
وقال انه عندما تقترب االرض
اثناء دورتها السنوية حول
الشمس من هذه املخلفات
تجذبها وتدخل الى الغالف
الجوي االرضي بسرعة
 39كيلومترا في الثانية،
وتنصهر وتحترق على بعد
حوالي  80كيلومترا من سطح
االرض ،وال تصل الى مستوى
ارتفاع الطائرات.

محليات
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مخالفين لقانون اإلقامة بالمهبولة
308
ضبط
ّ

مديرية أمن األحمدي نفذت حملة أمنية مفاجئة على المنطقة
ً
نفذ قطاع األمــن العام ممثال
ف ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة أم ـ ـ ـ ــن م ـح ــاف ـظ ــة
األح ـمــدي حملة أمـنـيــة مفاجئة
شــا مـلــة عـلــى منطقة المهبولة،
ش ــارك ــت ف ـي ـهــا اإلدارة ال ـعــامــة
لشرطة النجدة واإلدارة العامة
ل ـل ـم ـبــاحــث ال ـج ـنــائ ـيــة واإلدارة
العامة للعالقات واإلعالم األمني،
وأسـفرت عن ضبط  308مخالفين
لـقــانــون اإلقــامــة ،كما تــم تحرير
قضيتي حيازة مخدرات وخمور.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي
لـ «الجريدة» ،إن الحملة األمنية
ال ـ ـم ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة تـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
توجيهات النائب األول لرئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الداخلية
الـ ـف ــري ــق أول م ـت ـق ــاع ــد ال ـش ـيــخ
أحـ ـم ــد ال ـ ـن ـ ــواف ،وم ـت ــاب ـع ــة مــن
وك ـيــل وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــريــق
أنور البرجس ،بفرض السيطرة
األمنية وتكثيف االنتشار األمني
لضبط المخالفين والخارجين
عن القانون والمستهترين.

محمد الشرهان

مدير «الزراعة» خالل استقبال الوفد
بـحــث ال ـمــديــر ال ـع ــام للهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية ،علي الفارسي ،أمس
األول ،م ــع وفـ ــد أم ـي ــرك ــي زائ ــر
ق ـض ــاي ــا الـ ـتـ ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــراض
الحيوانية التي تنتقل لالنسان.
وذكــرت الهيئة ،في بيان ،أن
االجتماع تناول دراســة مقدرة
الكويت على تشخيص األمراض
الفيروسية والبكتيرية وطرق
السيطرة عليها ،وا لـتــي يكون
ً
م ـص ــدره ــا ح ـي ــوان ـي ــا وتـنـتـقــل
ل ــإن ـس ــان ،مـبـيـنــة أن الـطــرفـيــن
بـحـثــا ع ـمــل ورش ـ ــة ل ــرف ــع كـفــاة
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن مـ ـ ــن ال ـب ـي ـط ــري ـي ــن
واخـ ـتـ ـص ــاصـ ـي ــي ال ـم ـخ ـت ـب ــرات
البيطرية.
وأش ـ ـ ــارت الـ ــى أن االج ـت ـمــاع
ً
بـحــث أي ـض ــا م ــوض ــوع الـتـنــوع
البيولوجي وخـطــورة اإلخــال

بــه عـلــى مـسـتــوى دول مجلس
الـتـعــاون ،كما تــم التنسيق مع
ن ـ ــواب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة لـلـتـعــاون
م ـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ـ ــزائ ـ ــر ودراسـ ـ ـ ــة
ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـت ــي م ــن شــأنـهــا
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة
ال ـح ـي ــوان ـي ــة ل ـم ــا يـ ـخ ــدم األم ــن
ال ـغــذائــي بــالـتـعــاون مــع جهات
االختصاص.
وي ـ ـتـ ــرأس ال ــوف ــد األم ـي ــرك ــي
مــديــر بــرنــامــج خفض األخـطــار
البيولوجية د .راي ــان كــاالنــان،
ويضم كبير مستشاري منظمة
الصحة العالمية ،اختصاصي
الـتـقـيـيــم وال ـم ــراق ـب ــة ،د .شــاكــر
جواد ،والمسؤولة في مختبرات
ســانــديــا الــوط ـن ـيــة ،د .ج ــو لــي،
وم ـ ـم ـ ـثـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي
والبيولوجي وليام بينارد.

ً
الكنيسة الكاثوليكية استضافت وفدا من «مجموعة المرأة الدولية»

ً
غريب متوسطا الوفد

تدقيق على العمالة
وأض ـ ــاف أن الـحـمـلــة أش ــرف
ً
عـلـيـهــا م ـي ــدان ـي ــا وك ـي ــل وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
األمن العام اللواء فراج الزعبي،
وال ـمــديــر ال ـعــام ألم ــن محافظة
األح ـم ــدي ال ـل ــواء صــالــح مـطــر،
ومــديــر إدارة البحث والتحري

ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــد ع ـم ــر
ال ــرش ـي ــد ،وم ــدي ــر ادارة شــرطــة
نجدة األحـمــدي العقيد مشعل
الخميس.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـح ـمــات األم ـن ـيــة عـلــى جميع
مـ ـن ــاط ــق الـ ـ ـب ـ ــاد وع ـ ـلـ ــى م ـ ــدار

ضبط أحد المخالفين

«الزراعة» تبحث مع وفد أميركي التنوع
البيولوجي واألمراض الحيوانية

غريب :الكويت سمحت لنا بممارسة شعائرنا
بكل حرية رغم بعض األصوات الشاذة

الساعة ،لفرض هيبة القانون،
والـ ـتـ ـص ــدي ب ـك ــل حـ ـ ــزم وشـ ــدة
ألي ت ـج ــاوزات سـلـبـيــة ،مهيبة
بــالـجـمـيــع ال ـت ـع ــاون م ــع رج ــال
األمن ،وعدم التستر أو إيواء أي
ً
مــن المخالفين تجنبا للوقوع
تحت طائلة القانون.

جانب من الموقوفين في الحملة

•

ربيع كالس

استضافت النيابة البطريركية للروم الكاثوليك
ً
(الكنيسة الكاثوليكية في سلوى) عددا من أعضاء
«مجموعة المرأة الدولية» ،بهدف توثيق العالقات
بين المجموعة والكنيسة.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،أع ــرب الـنــائــب البطريركي
للروم الكاثوليك في الكويت والخليج العربي،
األرشـ ـمـ ـن ــدري ــت ،بـ ـط ــرس غ ــري ــب ،ع ــن س ـعــادتــه
«باستضافة أعضاء مجموعة المرأة الدولية في
أحد أقدم الكنائس الموجودة في الكويت ،والتي
ً
يزيد عمرها على  62عاما ،إلظهار مدى التسامح
والتعايش الديني بين أبناء المجتمع».
وفي تصريح صحافي بالمناسبة ،قال غريب ،إن
«الكويت قامت باحتضان الكنيسة الكاثوليكية لنحو
ً
 6عقود» ،مبينا أن «دعم الكنيسة قائم على المحسنين
من المواطنين الكويتيين ومن رعايا الكنيسة» .وأشار
إلى أن «الكويت سمحت لنا بممارسة شعائرنا وإقامة
صلواتنا بكل حرية ،رغم وجود بعض األصوات الشاذة
ً
معتبرا أن «ما ّ
يوحدنا هو الله
من هنا ومن هناك»،
ّ
عز وجــل والمحبة وكيفية تعامل اإلنسان مع أخيه

مصرع مواطن وآسيوي في حادثي مرور
•

محمد الشرهان

ً
لقي مواطن يعمل عسكريا بالحرس
ال ــوطـ ـن ــي ،وواف ـ ـ ــد آسـ ـي ــوي مـصــرعـهـمــا
صباح أمس ومساء أمس األول ،وأصيبت
مــواط ـنــة ب ـج ــروح خ ـط ـيــرة جـ ــراء ثــاثــة
حوادث مرورية متفرقة.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول ،قــال مدير
إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء
العام العقيد محمد الغريب ،إن غرفة عمليات
ً
قوة اإلطفاء تلقت بالغا صباح أمس ،يفيد

بــوقــوع ح ــادث تـصــادم بين مركبتين على
طريق الملك فهد ،فتم تحريك مركز إطفاء
القرين إلى الموقع ،وتبين وجود حالة وفاة
لمواطن بزيه العسكري ،وتم انتشال الجثة
ً
وتسليمها إلى رجال األدلة الجنائية تمهيدا
لنقلها إلى ادارة الطب الشرعي.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـ ـح ــادث ال ـث ــان ــي ،قــال
الـ ـغ ــري ــب ،إن رجـ ـ ــال إطـ ـف ــاء م ــرك ــز إط ـف ــاء
جليب الشيوخ تعاملوا مساء أمس األول
مــع حــادث انـقــاب وحــريــق شاحنة خالط
أس ـم ـنــت ع ـلــى ط ــري ــق  6.5م ـقــابــل منطقة

ع ـبــدال ـلــه الـ ـمـ ـب ــارك ،وأسـ ـف ــر الـ ـح ــادث عن
انحشار ووفاة قائد الشاحنة.
وفـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـ ـح ــادث ال ـث ــال ــث ،قــال
الـغــريــب ،إن غــرفــة عمليات اإلط ـفــاء تلقت
ً
ب ــاغ ــا م ـســاء أم ــس األول ،يـفـيــد بـسـقــوط
مركبة بمواقف مستشفى األميري من الدور
األول الــى االرضــي وذلــك بعد اصطدامها
بعمود حديدي ،وتبين أن الحادث أسفر عن
إصابة مواطنة بالعقد الخامس من عمرها
بكسور متفرقة ،وتم نقلها إلى المستشفى
لتلقي العالج.

ً
ضبط  14مخالفا لإلقامة في حولي والجهراء

واصلت القطاعات األمنية بوزارة الداخلية مالحقة مخالفي
قانون اإلقامة ،ومداهمة األماكن المشبوهة التي تستخدم في
أعمال منافية لآلداب العامة ،وترويج وبيع منشطات وأدوات
جنسية.
وقال مصدر أمني ،إن اإلدارة العامة للمباحث الجنائية ،إدارة
مباحث حماية اآلداب العامة ومكافحة االتجار باألشخاص،
ً
شنت حملة أمنية استهدفت عددا من المواقع التي تستخدم
في األعمال المنافية لآلداب العامة بمحافظة حولي ،أسفرت
عن ضبط  6مقيمين بتهمة انتهاء اإلقامة ،وممارسة األعمال
المنافية لآلداب العامة ،وبيع منشطات وأدوات جنسية.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا المضبوطين إلى
جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
وفي حملة أمنية منفصلة تمكن رجال مباحث اإلدارة العامة
لمباحث شؤون اإلقامة ،إدارة البحث والتحري ،من ضبط 8
مخالفين من جنسيات مختلفة بمحافظة الجهراء.
وقــال مصدر أمني ،إن من بين المضبوطين خالل الحملة

المضبوطون خالل حملة مباحث االقامة
وافدين مسجل بحقهما قضايا تغيب ومطلوبين لجهات أمنية،
إضافة إلى ضبط  3وافدين تبين أن إقاماتهم منتهية ،وضبط
 3أشخاص ال يحملون إثبات شخصية.

ً
اإلنسان» ،متمنيا «دوام األمن واألمان للكويت ،والصحة
لسمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد وسمو ولي
عهده الشيخ مشعل األحمد».
وعــن أبــرز التحديات التي تواجه الكنيسة ،قال
غ ــري ــب« :ل ـقــد أث ــرت جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى مــاديــات
الكنيسة بشكل كبير ،فرعية الروم الكاثوليك كانت
تضم نحو  ٦٢٠عائلة ،غادرت منهم نحو  ٣٠عائلة
ً
بسبب تداعيات الجائحة» ،مشيرا إلى عدم قدرتهم
على تأمين الدعم المطلوب الستمرار قيام الكنيسة.
الكويتية حظرت جمع التبرعات
وذكر أن
القوانين ّ
ً
ً
النقدية ،وهذا أيضا أثر على دخل الكنيسة ،متمنيا
أن تنظر الدولة إلى وضعهم.
من ناحيتها ،شكرت زوجة السفير الفلسطيني،
ري ـمــا ال ـخــالــدي ،غــريــب عـلــى دعــوتــه وع ـلــى دعمه
الدائم والمتواصل لمجموعة المرأة الدولية ،وقالت:
«زيارتنا اليوم إلى كنيسة الروم الكاثوليك تعكس
مدى حب الكويت واحترامها لجميع األديان ،وتعزيز
الوئام بين أطياف المجتمعات المختلفة».
ُيذكر أن الوفد الزائر ّ
تقدمته الرئيسة الجديدة
لـ «مجموعة المرأة الدولية» ،حرم السفير المصري
لدى البالد ،غادة شوقي.

إزالة  90%من «السافي»
على طريق الوفرة /أم صفق

إغالق إحدى الحارات على طريق الوفرة إلزالة السافي

•

سيد القصاص

ك ـش ـف ــت ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـطــرق
والـنـقــل ال ـبــري عــن إزال ــة مــا بـيــن 80
و 90بالمئة من «السافي» الذي ّ
تجمع
على طريق الوفرة «أم صفق» ،بسبب
ال ـعــواصــف الـتــرابـيــة ال ـتــي شهدتها
ً
البالد أخيرا ،داعية مرتادي الطريق
إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء المرور
على الطريق وخالل فترة إزالة الرمال.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة لـ ـ
«الجريدة» ،إلى أن أعمال إزالة السافي
ل ــم ت ـتــوقــف خ ــال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
م ـنــذ أن ان ـت ـهــت ال ـعــاص ـفــة الــرمـلـيــة
األخيرة ،حيث عملت آليات المقاولين
ال ـتــاب ـع ـيــن لـلـهـيـئــة ،بــالـتـنـسـيــق مع
اإلدارة العامة للمرور وبلدية الكويت،
على إزالــة «السافي» من عــدة مواقع
ً
ب ـك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة وض ـخ ـم ــة ،حــرصــا
منها على تسيير الحركة المرورية
على تلك الطرق.
ّ
وبينت أن أعـمــال إزال ــة «السافي»
ً
تتم حاليا على طريق الــوفــرة ،306

ويتم خالل أعمال اإلزالة إغالق بعض
ً
الحارات التي تتم فيها اإلزالة ،حرصا
ع ـل ــى س ــام ــة ال ـعــام ـل ـيــن وم ــرت ــادي
ال ـطــرق ،إضــافــة إلــى أن تلك األعـمــال
تشمل طريق السالمي ،ويتم التنسيق
مع «األشغال» إلزالة الرمال من عليه،
ألنه يتبع الوزارة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،دعـ ـ ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
المواطنين عبر مواقع الهيئة العامة
للطرق إلى وضع حل جذري لمشكلة
«ال ـ ـسـ ــافـ ــي» الـ ـت ــي تـ ـح ــدث بـشـكــل
سـ ـن ــوي خ ـ ــال ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـج ــوي ــة،
ً
خصوصا أن تلك الرمال تسببت في
حــوادث لبعض مــرتــادي تلك الطرق
السريعة ،مؤكدين أن الدولة عليها أن
تسرع بعمل خطة لزراعة جوانب تلك
الطرق بأشجار تكون حواجز للرمال،
وتمنعها من التمدد على الطرق في
ً
تلك الـمــواســم ،حـفــاظــا على األرواح
والممتلكات والبيئة الكويتية.

«عمارة المساجد» ينطلق
في نوفمبر المقبل
«المهندسين» :التعاون مع كلية العمارة إلنجاح المؤتمر

العتل وخطاب يتوسطان المشاركين باللقاء
أكد رئيس جمعية المهندسين م .فيصل العتل الحرص على
التعاون مع كلية العمارة في جامعة الكويت إلنجاح المؤتمر
العالمي لعمارة المساجد المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل
بالتعاون مع جائزة الفوزان لعمارة المساجد.
جاء ذلك خالل استقبال العتل لكل من القائم بأعمال عميد
الكلية د.عمر خطاب ،واألمين العام لجائزة الفوزان د .مشاري
النعيم ،ومستشار الجائزة د .هاني الهنيدي ،بحضور المدير
الـعــام للجمعية م .وليد الـمـطــوع ،ورئـيــس لجنة المهندسين
الشباب م .فالح العتل.
وأوضح العتل ،في تصريح صحافي خالل اللقاء ،أن المؤتمر
يجسد الشراكة الحقيقية التي تعكسها مذكرة التعاون الموقعة
بين الجمعية وكلية العمارة.
وأش ـ ــار الـعـتــل ال ــى دور الـجـمـعـيــة ف ــي تـعــزيــز دور المهنة
الهندسية وحرصها على دعــم مثل هــذه المؤتمرات للخروج
بأفضل التوصيات التي يمكن أن تساعد على االرتقاء بأساليب
ً
العمارة لدور العبادة االسالمية ،مثمنا حرص جائزة الفوزان
على التعاون مع الجمعية والكلية.
وأبدى جاهزية الجمعية بالدعم والمشاركة والمساعدة في
التنظيم واإلعــداد لهذا المؤتمر من خالل مجموعة نشطة من
المهندسين والمهندسات المتطوعين في اللجان التنظيمية،
وتـشـكـيــل ف ــري ــق ع ـمــل ل ـل ـت ـعــاون ب ــدع ــوة ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
والخاصة لمشاركتها في هذا المؤتمر.

ةديرجلا
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محليات

الجطيلي لـ ةديرجلا  :مشروع هيكل تنظيمي شامل لـ «التربية»
•

ً
ُ
يرفع للجنة التنظيم قريبا لبدء خطوات اعتماده مع ديوان الخدمة
فهد الرمضان

الوزارة
ً
تضخمت كثيرا
خالل الـ 30
ً
عاما الماضية
وتم استحداث
إدارات
ومسميات
وظيفية جديدة

إدخال مسمى مصمم
تقنيات و«المكتبات»
في الهيكل
أك ــد الـجـطـيـلــي أن هـنــاك
ت ـحـ ّـركــا م ــن جـمـعـيــات نفع
عــام ،مثل جمعية التقنيات
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـت ـع ـل ـي ــم
وجمعية المكتبات يطالبون
بــإدخــال العاملين فــي هذه
الـ ـمـ ـج ــاالت ض ـم ــن الـهـيـكــل
الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ــدارس،
ونـعـمــل عـلــى الـتـنـسـيــق مع
ه ــذه الـجـمـعـيــات لـلــوصــول
إل ـ ــى حـ ـل ــول وإدخـ ـ ـ ـ ــال ه ــذه
المسميات ضـمــن الهياكل
الجديدة.

أع ـل ــن م ــدي ــر إدارة الـتـطــويــر
والتنمية بوزارة التربية ،فيصل
الجطيلي ،االنتهاء من مشروع
ل ـب ـنــاء ه ـي ـكــل تـنـظـيـمــي شــامــل
ومتكامل لـلــوزارة ،موضحا أن
ال ـم ـش ــروع س ـ ُـي ــرف ــع إلـ ــى لجنة
التنظيم قريبا للبدء في خطوات
اعـتـمــاده بالتعاون والتنسيق
مع ديوان الخدمة المدنية.
وقــال الجطيلي لـ «الجريدة»
إن وزارة التربية ّ
تعد من أكبر
الجهات الحكومية في الدولة،
وقد تضخمت الــوزارة خالل الـ
 30سنة الماضية بشكل كبير،
وتم استحداث إدارات ومسميات
ج ــدي ــدة وال ـه ـي ـك ــل الـتـنـظـيـمــي
ثــابــت لــم يـطــرأ عليه أي تغيير
حتى اآلن ،وبالتالي كــان ال ّ
بد
من العمل على مراجعة جميع
ال ـه ـيــاكــل الـتـنـظـيـمـيــة لـ ـل ــوزارة

مـنــذ تــأسـيـسـهــا ،وال ـع ـمــل على
دراسـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـخ ــروج ب ـم ـشــروع
ه ـي ـك ــل ت ـظ ـي ـم ــي ج ــدي ــد ي ـك ــون
ش ــام ــا ومـ ـتـ ـك ــام ــا ،وم ــراع ـي ــا
ل ـل ـت ـط ــورات الـ ـت ــي طـ ـ ــرأت عـلــى
الـ ـ ــوزارة خ ــال ال ـع ـقــود الـثــاثــة
الماضية.
وأض ــاف أن مـشــروع الهيكل
الـتـنـظـيـمــي ال ـجــديــد سـ ُـيـعــرض
على لجنة التنظيم التي يرأسها
وكيل الوزارة د .علي اليعقوب،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـم ـش ــروع ليس
مختصا بـفـئــة مـعـ ّـيـنــة فــي حـ ّـد
ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،وإن ـ ـمـ ــا ي ـش ـم ــل جـمـيــع
قـطــاعــات ال ـ ــوزارة والمسميات
التي يتطلب وجودها.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ّ
أي وظـيـفــة
ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة
ال ّ
بد أن يكون لها بطاقة وصف
وظيفي ومهام وظيفية واضحة

ال إمكانية لعمل هيكل خاص
بالتواجيه الفنية
قال الجطيلي« :ما يصير ّ
نسوي هيكل للتواجيه الفنية ونترك
ّ
المناطق التعليمية ،ألن جميع الوظائف مرتبطة ببعضها البعض،
وال ّبد أن يكون هناك هيكل تنظيمي شامل للجميع».

خدمات التدريب في «مبارك
الكبير» والجهراء
كشف الجطيلي أن اإلدارة يتبعها مركزان للتدريب في الجهراء
ومبارك الكبير ،يتم من خاللهما تنفيذ خطط التدريب والتطوير طوال
العام ،إضافة إلى قاعات التدريب في اإلدارة الرئيسية بالجابرية.

فيصل الجطيلي

ومـ ـ ـح ـ ــددة ،ح ـت ــى ن ـض ـمــن ع ــدم
تــداخــل االختصاصات ُ
وحسن
سير العمل بالشكل المطلوب،
ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى أن ع ـ ـمـ ــل اإلدارة
م ــرت ـب ــط ب ــاس ـت ـك ـم ــال خ ـط ــوات
ومشاريع المسؤولين السابقين
وتحديثها بما يــوا ئــم الوضع
الوظيفي الحالي للوزارة.
وذك ــر أن ّم ـش ــروع ال ـم ــدارس
ال ـفــاع ـلــة ت ــوق ــف ل ـت ـعـ ُ
ـارضــه مع
قــانــون ك ــادر الـمـعـلــم ،حـيــث إن
ت ـعــديــل الـمـسـمـيــات الــوظـيـفـيــة
الموجود في مشروع المدارس
الفاعلة كان سيتسبب في وقف
صــرف الـمــزايــا المالية للكادر،
ولـ ـه ــذا ن ـح ــن ن ـع ـمــل م ــن خ ــال
خطة متأنية ودقيقة لتصميم
هيكل تنظيمي واضح ومحدد
الـ ـمـ ـع ــال ــم ي ـض ـم ــن ص ــاح ـي ــات
ّ
وحـقــوق وواجـبــات كــل موظف،
دون ت ـ ـعـ ــارض أو تـ ــداخـ ــل فــي
االختصاصات.
ولـفــت إلــى أن اإلدارة لديها
مـ ـش ــروع يـخـتــص بــالـتـسـلـســل
التاريخي للهياكل التنظيمية
للوزارة ،حيث يتم العمل على
جمع جميع الـقــرارات الوزارية

اليعقوب يعاود استقبال المراجعين
ع ــاود وكـيــل وزارة الـتــربـيــة،
د .ع ـل ــي الـ ـيـ ـعـ ـق ــوب ،اس ـت ـق ـبــال
المراجعين ،أمــس ،في الديوان
الـ ـع ــام لـ ـ ـل ـ ــوزارة ،وذلـ ـ ــك لـتـلـقــي
ش ـكــاواهــم ومـطــالـبـهــم وإيـجــاد
الحلول المناسبة لها.
وقــال اليعقوب ،في تصريح
ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن ،إن ـ ــه بـتـشـجـيــع
ودع ــم مــن وزي ــر الـتــربـيــة وزيــر
التعليم العالي والبحث العلمي،
د .علي المضف ،تم إعادة العمل
بمواعيد استقبال المراجعين
يــوم ـيــا م ــن ال ـس ــاع ــة الـخــامـســة
وحتى السابعة صباحا ،مشيرا
إلى ضرورة حصول المراجعين
عـ ـلـ ــى مـ ــواع ـ ـيـ ــد مـ ـ ــن ال ـم ـن ـص ــة
اإللكترونية وااللتزام بها.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـن ــا ن ـع ـم ــل عـلــى
تشجيع ا لـمـنــا قـشــات السليمة
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاءة ،وق ـ ـيـ ــاس وجـ ـه ــات
الـنـظــر المختلفة ح ــول الــرضــا

ً
اليعقوب متوسطا فريق استقبال المراجعين
الــوظ ـي ـفــي واإلدراك ف ــي مـكــان
ً
العمل ،مشددا على أهمية بناء
ال ـث ـق ــة مـ ــع ال ـم ــوظ ـف ـي ــن وف ـي ـمــا
بينهم ومع مؤسستهم ،ونشر

حمد العبدلي

طالب رئيس اللجنة االكاديمية باالتحاد الوطني لطلبة الكويت
 فرع الواليات المتحدة االميركية راشد السنان بضرورة العدلوالمساواة بين مبتعثي وزارة التعليم العالي ،من خالل السماح
للمبتعثين على درجــة الماجستير من الدارسين في الجامعات
المتميزة باالنضمام للبعثة المتميزة أسوة بزمالئهم المبتعثين
على درجة البكالوريوس.
وقال السنان في تصريح صحافي أمس ،ان «الدراسة المقارنة
التي اعدتها اللجنة االكاديمية تبين قرب المؤهالت والمستوى
التعليمي بين برامج الجامعات المتميزة (وفــق معايير وزارة
التعليم العالي والترتيبات العالمية) في درجات البكالوريوس
والماجستير ،حيث شملت الدراسة مقارنة بين مستوى أعلى اربع
جامعات في تصنيف التميز لتبين المستوى العالي المقدم في
هذه الجامعات للدراسات العليا ومقارنتها بدراسة البكالوريوس».

ثقافة إتقان العمل .وأشــار إلى
أن وزي ــر التربية حــريــص على
أه ـم ـيــة اس ـت ـق ـبــال الـمــراجـعـيــن،
الفتا إلى أن الوزير أبلغه بأنه

وليد البحر

وت ـب ــرز م ــدى أه ـم ـيــة ه ــذه ال ـق ــارة،
ومــا تمتلكه من إمكانات وقــدرات
متنوعة في المجاالت كافة.
وأكــد البحر حــرص الصندوق،

تحويل
التقديم
على اإلجازات
الدراسية
ومعرفة
النتائج إلى
الـ «أونالين»

سـيـحـضــر ي ــوم ــا واحـ ـ ــدا خــال
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـح ــدد الس ـت ـق ـبــال
الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع لـهــم
وتلبية احتياجاتهم.

أحمد الشمري

بحث وفـد رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال ـتــدريــب مــع الـمــديــر ال ـعــام للهيئة بــاالنــابــة د.
جــاســم االن ـص ــاري الـعــديــد مــن الـقـضــايــا ،أبــرزهــا
الميزانية ،واستعداد المرافق في الكليات الستقبال
الطلبة في الفصل الصيفي المقبل.
وطرح رئيس الرابطة د .خالد الصيفي مشكلة
اسـتقاللية مركز اللغات ،والـفــراغ الالئحي الذي
يعانيه ،واللبس في هيكله التنظيمي ،مؤكدا أهمية
ً
اسناد ادارة المركز لمنتسبيه عوضا عن االنتداب
الخارجي المتكرر لمنصب المدير.
وأشــار نائب رئيس الرابطة د .قاسـم الفضلي
إلى أن مبنى كلية العلوم الصحية «بنين» ،يحتاج
لـتـجــديــد شــامــل وصـيــانــة جــذريــة؛ لـضـمــان بيئة
تعليمية آمنة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ومن جانبه ،تطرق أمين سـر الرابطة د .خالد
الهيفي الى موضوع أعضاء هيئة التدريس الذين
ً
صدر قـرار ترقيتهم متأخرا عن الفصل الصيفي
الماضي ،وترتبت عليه فروقات مالية لصالحهم
لم تصرف لهم بعد ،وسبل تسوية هذه الدفعات
المالية المتأخرة.
وبينما تطرق أمين الصندوق د .محمد الفرج
إلـى أهمية النظر في االستقطاعات المكلفة على
الـمـبـتـعـثـيــن ال ــذي ــن ت ــأخ ــروا ف ــي ال ـح ـص ــول على
الــدرجــة العلمية ألكثر مــن سنتين ،وطــالــب بحل
يراعي وضعهم.
وطالب عضو الهيئة االدارية د .أيمن الحبشي
ب ـمــراعــاة األع ـ ــداد الـكـبـيــرة للطلبة المستجدين
والـمـسـتـمــريــن بكلية الـتــربـيــة األســاس ـيــة بحيث
تتم زيادة الشعب لتخفيف العبء التدريسي عن
أعضاء هيئة التدريس وضمان جودة المخرجات
التعليمية.

إقبال ملحوظ على انتخابات «تدريب الكليات»
●

أحمد الشمري

شهدت انتخابات أعضاء هيئة
التدريب للكليات التطبيقية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب للدورة النقابية -2022
 ،2024إقباال ملحوظا من أعضاء
الهيئة التدريبية بنسبة تجاوزت
 50فــي المئة الختيار ممثليهم
فــي الــراب ـطــة ،بـمـشــاركــة قائمتي
الجميع واالتحاد.
ولـ ــم ت ـش ـهــد االن ـت ـخ ــاب ــات أي
م ـش ــاك ــل م ـن ــذ ف ـت ــح ال ـص ـن ــادي ــق
الساعة الثامنة صباحا وحتى
أوق ــات الـظـهـيــرة ،فــي ظــل الـتــزام
المقترعين ب ــاإلدالء بأصواتهم
بشكل سلس.

الصندوق الكويتي يشارك
في االحتفال بيوم إفريقيا
يـ ـش ــارك الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ،ال ـ ـيـ ــوم ،فـ ــي ف ـعــال ـيــات
االحتفال بيوم إفريقيا لعام 2022
للسنة السادسة على التوالي في
فندق كراون بالزا.
وي ـعــد «ي ــوم إفــري ـق ـيــا» احـتـفــاال
س ـ ـنـ ــويـ ــا ت ـح ـت ـف ــل بـ ـ ــه الـ ـشـ ـع ــوب
اإلف ــري ـق ـي ــة حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ويـمـثــل
ال ــذك ــرى الـتــاريـخـيــة ال ـتــي شهدت
تأسيس منظمة الوحدة اإلفريقية،
التي أصبحت اآلن االتحاد اإلفريقي
ً
ّ
الـ ــذي شــكــل خ ـل ـفــا لـلـمـنـظـمــة عــام
 ،2002ويـهــدف إلــى تعزيز العمل
المشترك بين دول القارة لتحقيق
االستقرار والتقدم واالزدهار.
وب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال نــائــب
المدير العام لشؤون العمليات في
الصندوق ،وليد البحر ،إن العالقات
الـكــويـتـيــة  -اإلفــري ـق ـيــة تــاريـخـيــة،

خطة البعثات
تشمل 500
مقعد ...وفي
سنة «كورونا»
انخفض العدد
إلى 287

«تدريس التطبيقي» ومدير الهيئة بحثا
الميزانية واالستعداد لـ «الصيفي»
●

«اتحاد أميركا» يدعو للسماح لمبتعثي
الماجستير باالنضمام للبعثة المتميزة
●

الـســابـقــة ،ال ـتــي أص ــدره ــا عــدد
م ــن الـ ـ ــوزراء لـتـحــديــث الهيكل
الـتـنـظـيـمــي ال ـح ــال ــي ،مضيفا
أنــه سيتم إص ــدار مجلد كامل
بكل الهياكل التنظيمية لوزارة
التربية منذ تأسيسها وحتى
الوضع الحالي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول خـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــات
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة وخـ ـط ــة الـ ـت ــدري ــب،
أ ك ــد الجطيلي أن اإلدارة ّ
تعد
مــن أه ــم اإلدارات فــي مختلف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـخ ـت ــص
بتنظيم وعمل دورات التدريب
لجميع العاملين فيها ،وهناك
دورات تـ ـ ــدر يـ ـ ــب ل ـل ـم ـع ـل ـم ـيــن
وأخـ ــرى ل ــإداري ـي ــن ،الف ـتــا إلــى
أنـ ــه ت ــم تـنـظـيــم دورات م ــدرب
م ـع ـت ـمــد ل ـف ـئ ــات اإلش ــراف ـي ـي ــن
مثل الموجهين ،ليكونوا نواة
لتدريب غيرهم في المستقبل،
السيما بعد أزمة كورونا التي
واجهنا فيها نقصا شديدا في
أعداد المدربين المعتمدين.
وأضـ ــاف أن قـســم اإلجـ ــازات
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة والـ ـبـ ـعـ ـث ــات يـضــع
خطة كاملة للبعثات الدراسية،
ح ـيــث ي ـتــم ح ـصــر احـتـيــاجــات

ال ـق ـط ــاع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وي ـتــم
مخاطبة ديوان الخدمة المدنية
مــن أج ــل تخصيص الــدرجــات
واألعـ ــداد المسموح بقبولها،
الف ـت ــا إلـ ــى أن ال ـم ـفــاض ـلــة تتم
وفق التقدير ثم األقدم بالدرجة،
وأخ ـي ــرا الـنـسـبــة ف ــي الـشـهــادة
الدراسية.
وأشار إلى أن الوزارة تحصل
ع ـ ـ ــادة ع ـل ــى  500م ـق ـع ــد خ ــال
الـسـنــوات الماضية ،وفــي سنة
«كــورونــا» تم خفض العدد إلى
 287م ـق ـعــدا ،نـتـيـجــة ال ـظ ــروف
الصحية آنذاك ،الفتا إلى أنه تم
تحويل التقديم على اإلجــازات
الدراسية إلى نظام الـ «أونالين»،
وكــذلــك مـعــرفــة النتيجة سيتم
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـم ــوق ــع
اإللكتروني.
وذكر أن اإلدارة حولت جميع
أعمالها إلى النظام اإللكتروني
من خالل التعاون والتنسيق مع
فريق «مايكروسوفت» برئاسة
المهندسة الجازي العتيبي ،وقد
تم االستفادة من خدمات الفريق
فـ ــي تـ ـح ــوي ــل ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـب ــرام ــج
التدريب عن ُبعد.

ال ــذي يتعاون حاليا مــع أكـثــر من
 51دول ـ ــة إفــري ـق ـيــة ،ع ـلــى تــوطـيــد
أواصر التعاون مع القارة اإلفريقية،
م ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض والـ ـمـ ـن ــح
والمساعدات الفنية التي ّ
يقدمها
لـتـمــويــل ال ـم ـش ــروع ــات وال ـبــرامــج
المختلفة في إفريقيا لدعم التنمية
فيها.
ويـ ـش ــارك ال ـص ـن ــدوق ف ــي هــذه
االحتفالية من خالل جناح خاص
في المعرض لتقديم شرح عن دوره
في التنمية ،كما يعرض في جناحه
مطبوعاته وإصــداراتــه اإلعالمية
ل ـل ـت ـع ــري ــف بـ ـجـ ـه ــوده اإلن ـم ــائ ـي ــة
ون ـشــاطــاتــه ف ــي الـ ـق ــارة ال ـس ـمــراء،
ّ
تضم بعضا من
على اعتبار أنها
أكثر ال ــدول استفادة مــن قروضه،
ويسهم الصندوق بشكل كبير في
دفع عجلة التنمية فيها.

وفي هذا الصدد ،أعلن رئيس
اللجنة المشرفة على االنتخابات
م .أ حـ ـ ـم ـ ــد ا ل ـ ـش ـ ـم ـ ــري ،أن عـ ــدد
المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم
الختيار ممثليهم في االنتخابات
ح ـتــى ف ـت ــرة ال ـظ ـه ـيــرة ب ـلــغ 185
مقترعا من أصل  388مقيدا يحق
لهم التصويت في االنتخابات.
وق ــال الـشـمــري لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
إن ال ـل ـج ـنــة االن ـت ـخــاب ـيــة فتحت
صناديق االقـتــراع منذ الصباح
الـبــاكــر دون تــأخـيــر ،مـشـيــرا إلــى
أن االن ـت ـخ ــاب ــات ش ـه ــدت اق ـب ــاال
م ـل ـحــوظــا م ــن ق ـبــل الـمـنـتـسـبـيــن
للرابطة في ظل التزامهم باللوائح
االنتخابية.

المري

«حفاظ» تكرم الفائزين
في مسابقة حفظ القرآن

كرمت الجمعية الخيرية
الكويتية لخدمة القرآن الكريم
وعلومه «حفاظ» عشرة من
أبنائها الفائزين بمراكز
مميزة في مسابقة الكويت
الكبرى لحفظ القرآن الكريم
وتجويده ،في نسختها
الـ ،٢٤التي نظمتها األمانة
العامة لألوقاف تحت شعار
«اطمئن» ،برعاية كريمة من
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد.
جاء ذلك خالل حفل أقيم
بحضور رئيس مجلس
اإلدارة د .عبدالله العلي ،وعدد
من أعضاء مجلس اإلدارة،
ومسؤولي إدارة الحلقات
والمراكز القرآنية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
إن طالب وطالبات مراكز
وحلقات حفاظ المشاركين
في المسابقة حققوا  10مراكز
متميزة ،حيث تمكن ثالثة
منهم من حصد المركز األول،
وحقق أربعة المركز الثاني،
وحصل ثالثة على المركز
الثالث ،كما حققت المركز
الثالث بين الجهات المشاركة
في المسابقة.

«التراث» ترفض محاوالت
فرض االنحالل األخالقي

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،تأييدها لموقف
وزارة الخارجية في الكويت
الرافض الشذوذ الجنسي،
والتحذير من محاوالت
فرض االنحالل األخالقي على
المجتمعات المسلمة.
وقالت الجمعية ،في بيان
أمس« ،تتعرض األمم
البتالءات كثيرة ،وأخطر تلك
االبتالءات ما ّ
يمس األخالق
والقيم ،ومن ذلك محاوالت
بعض الدول الكبرى فرض
ثقافة الشذوذ الجنسي على
غيرها من الدولً ،مشيرة إلى
أن ذلك يعد جريمة بشعة
َّ
حرمتها الشريعة اإلسالمية
واألديان كافة ،والمواقف
الرافضة في العالم لهذا
االنحالل تتوافق مع الفطرة
اإلنسانية السليمة.
ّ
وثمنت موقف وزارة
ّ
الخارجية الكويتية المعبر
عن رفض المجتمعات
المسلمة والعربية والمجتمع
الكويتي لهذه الممارسات
الشاذة ،التي يراد منها
تطبيع هذا االنحالل وفرضه
على شعوبنا اإلسالمية
والعربية.

 ...وتقيم أندية للفتيات
لتحفيظ القرآن

جانب من عملية التصويت

بيت الزكاة 1.76 :مليون دينار مساعدات مايو

عدد
المستفيدين
من المساعدات
بلغ  5526أسرة
داخل البالد

سلة أخبار

أكد مراقب اإلعالم المتحدث
الــرس ـمــي لـبـيــت ال ــزك ــاة حمد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــري أن ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال
ي ـت ــوق ــف ط ـ ـ ــوال الـ ـ ـع ـ ــام ،وأنـ ــه
مستمر فــي تنفيذ مشاريعه
الخيرية داخ ــل الـبــاد والتي
تستفيد منها الكثير من فئات
المجتمع.
وق ــال ال ـم ــري ،ف ــي تصريح
ص ـحــافــي ام ـ ــس ،إن م ــن هــذه
المشاريع «الرحمة الخيري»
لـ ـكـ ـف ــال ــة األي ـ ـ ـتـ ـ ــام واألرامـ ـ ـ ـ ـ ــل،
والـتـكــافــل الـخـيــري لمساعدة
الـ ـمـ ـطـ ـلـ ـق ــات ،والـ ـ ـب ـ ــر ل ــرع ــاي ــة
ال ـم ـس ـن ـي ــن ،واألم ـ ـ ــل ال ـخ ـيــري
لرعاية أسر السجناء ،واألسر
المتعففة.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
قدمها بيت الزكاة خالل شهر
مـ ــا يـ ــو ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي 1760310
دنانير ،استفادت منها 5526

حمد المري

أسرة داخل البالد من مختلف
الفئات كــاألرا مــل والمطلقات
واأليتام وكبار السن والعجزة
والمرضى والمتضررين ماليا
وضعاف الدخل.
وب ـي ــن أن هـ ــذه ال ـم ـشــاريــع
التي تنفذ داخل البالد ،يمكن

للمتبرعين د عـمـهــا وا لـتـبــرع
لها من خالل موقع بيت الزكاة
ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،أو تـطـبـيــق
البيت للهواتف الذكية ،أو من
خالل مقره الرئيسي بمنطقة
ال ـســام ،أو مــراكــزه اإليــراديــة
المنتشرة في مناطق البالد.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ــأس ــر
الـ ـط ــالـ ـب ــة ل ـل ـم ـس ــاع ــدة داخـ ــل
الـ ـب ــاد ت ـق ــدي ــم ط ـل ـبــات ـهــم مــن
خ ــال مــوقـعــه عـلــى اإلنـتــرنــت
وإرفاق المستندات المطلوبة.
وح ـ ـ ــث ال ـ ـ ـمـ ـ ــري ال ـ ـشـ ــركـ ــات
وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
واألفـ ــراد عـلــى تـقــديــم زكاتهم
وتبرعاتهم للبيت كونه أكبر
هيئة حكومية خيرية مسجل
لــديـهــا مــا ي ـقــارب مــن  40ألــف
أس ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـق ـ ــدم ل ـ ـهـ ــم م ـخ ـت ـلــف
المساعدات المالية والعينية.

بدأت اللجان النسائية
في جمعية إحياء التراث
اإلسالمي تنظيم بعض
األنشطة المخصصة
للفتيات ،ومنها نادي لينة
للفتيات ،الذي تشرف عليه
لجنة هدية النسائية.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن النادي يستقبل
الفتيات من  8إلى 13
سنة ،لتحفيظ القرآن
الكريم ،وتدريس العقيدة
والعبادات ،وتأسيس اللغة
العربية ،إضافة إلى تنظيم
المسابقات ،وتعليم الطبخ،
وتنظيم األنشطة الترفيهية
والرحالت.
وأضافت أن لجنة هدية
النسائية ،وتحت شعار
«جيل يقرأ ...وطن ينهض،
تستقبل أيضا الفتيات من
 7إلى  11سنة في نادي
حزاية ،الذي تبدأ فعالياته
من  5إلى  7مساء ،وسيتم
من خالله تدريس المواد
الشرعية ،وتنظيم المسابقات
العلمية والثقافية ،إضافة إلى
الرحالت الترفيهية والعلمية.
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الجالوي :ال رفع غير قانوني ألي «منع
سفر» أو «ضبط وإحضار»

نافذة نيابية

نفى حدوث تلف لبيانات وزارة العدل نتيجة تعطل النظام
علي الصنيدح

أكد الوزير الجالوي أن بيانات
وزارة العدل لم تتضرر بسبب ً
مشيرا
أعطال األنظمة
االليةً ،
ً
إلى أن هناك سجال إلكترونيا
لمراقبة المعلومات.

تجهيز مركز
متكامل ألنظمة
«العدل» في
األحمدي

نفى وزير العدل وزير الدولة
ل ـش ــؤون تـعــزيــز ال ـنــزاهــة جـمــال
الجالوي حدوث أي تلف لبيانات
«العدل» في أنظمتها نتيجة أي
ً
عطل ،مؤكدا أنه ال وجود لحاالت
رفع منع سفر أو ضبط وإحضار
بشكل غير قانوني بفعل عطل
في النظام.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي رد ال ـ ــوزي ـ ــر
ال ـ ـجـ ــاوي ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ال ـنــائــب
أس ــام ــة ال ـم ـن ــاور ب ـش ــأن ح ــاالت
ت ـع ـط ــل أنـ ـظـ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل اآللـ ـي ــة
وأج ـ ـه ـ ــزة ح ـف ــظ الـ ـبـ ـي ــان ــات فــي
الوزارة والمحاكم ،وحاالت رفع
منع السفر والضبط واإلحضار
التي تمت بصورة غير قانونية
منذ يناير .2019
وق ــال ال ـجــاوي ،فــي رده ،إنه
«تم فصل التيار الكهربائي عن
أجـ ـه ــزة وأن ـظ ـم ــة ال ـع ـمــل اآلل ـيــة
وك ـم ـب ـي ــوت ــرات وأج ـ ـهـ ــزة حـفــظ
البيانات في الــوزارة ،وذلك يوم
الثالثاء  ،2019/12/31واألربعاء
 ،2020/9/9والسبت ،2021/12/11
وال ـس ـبــت  ،2022/2/19ألسـبــاب
ع ــدة م ــن بـيـنـهــا إجـ ــراء خــدمــات
ً
ال ـص ـيــانــة ،ف ـضــا ع ــن إجـ ــراءات
تشغيل وحدات جديدة للتغذية
(.»)UPS
وأك ــد أن ــه لــم ي ـحــدث أي تلف
ً
للبيانات نتيجة العطل ،مبينا
ً
ً
أن ه ـ ـنـ ــاك س ـ ـجـ ــا إل ـك ـت ــرون ـي ــا
لــأحــداث ومــراقـبــة المعلومات
يــوضــح جـمـيــع الـعـمـلـيــات التي
تـمــت م ــن خ ــال األن ـظ ـمــة اآللـيــة
ً
وأوقـ ـ ــات تـنـفـيــذهــا ،ك ـمــا أن أي ــا
من القطاعات المالكة للبيانات
لـ ــم ت ـب ـل ــغ عـ ــن وج ـ ـ ــود أي تـلــف
لبياناتها بعد استعادة تشغيل
األجهزة بصورة كاملة».

الحميدي لتعيين المتقاعدين في القطاع الخاص

ً
متحدثا في جلسة سابقة
الجالوي
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة
لـلـتـحـقـيــق ف ــي أسـ ـب ــاب ح ــدوث
ال ـع ـط ــل الـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى تــوقــف
األنظمة اآللية بالوزارة ،بموجب
الـقــرار اإلداري رقــم  1799لسنة
ً
 ،2021مــوضـحــا أن ــه يـتــم اتـبــاع
خـطــة الـ ـط ــوارئ لـحـفــظ بـيــانــات
األنظمة والتي تعتمد على حفظ
نسخ مــن البيانات على أجهزة
بــديـلــة وأش ــرط ــة خــاصــة بحفظ
البيانات ،باإلضافة إلى أنه جار
ً
حاليا االنتهاء من تجهيز مركز
متكامل للطوارئ بموقع محكمة
ً
األحـمــدي ليكون بــديــا ألجهزة
وأنـظـمــة ال ـ ــوزارة الــرئـيـسـيــة في
حالة حدوث أي عطل باألجهزة.
وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي
حاالت إدخال بيانات في األنظمة
اآلل ـ ـيـ ــة ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص األح ـ ـكـ ــام
وقــرارات النيابة العامة بخالف

ال ــواق ــع ،كـمــا لــم يـتــم اإلب ــاغ من
الجهات المعنية بـحــدوث ذلــك،
ولــم يتم رصــد أي حــاالت تكون
قــد تـمــت ب ـصــورة غـيــر قانونية
بشأن حاالت رفع منع السفر أو
الضبط واالحضار.
وذكر الجالوي أنه «بمخاطبة
الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ــواف ــات ـن ــا
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـ ــازم ـ ــة ب ـشــأن
م ــا ورد ب ــالـ ـس ــؤال ال ـبــرل ـمــانــي
المذكور ،أفــادت في كتابها رقم
 115356ا لـ ـم ــؤرخ 2022/4/28
بأن السؤال المشار إليه و على
الـنـحــو الـ ــذي ورد ب ــه ل ــم يـحــدد
الــواق ـعــة الـمـعـنـيــة بــال ـســؤال ،إذ
إنه لم يحدد إجراءات أو قرارات
مـعـيـنــة ي ــرى م ـقــدم ال ـس ــؤال أنــه
ق ــد ت ــم إدخ ـ ـ ــال ب ـيــانــات ـهــا خـطــأ
فــي األنظمة اآللـيــة ،حتى يمكن
التحقق من ذلــك ،كما أنــه بشأن

حاالت رفع قيود المنع من السفر
والضبط واالحضار لم يبين ما
إذا كان يقصد القيود المتعلقة
بإجراء ات التنفيذ في الدعاوى
ال ـم ــدن ـي ــة أم اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـتــي
تتخذها النيابة قبل المتهمين
في الدعاوى الجزائية».
وع ـق ــب بـ ــأن ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
انتهت في كتابها إلــى أنــه «لكل
هذه االعتبارات الواردة يضحى
الـســؤال البرلماني المشار اليه
قــد ورد عـلــى نـحــو ال يـتـفــق مع
ضوابط السؤال البرلماني التي
وضعتها المحكمة الدستورية
ف ـ ـ ــي طـ ـ ـل ـ ــب ال ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر رقـ ـ ـ ـ ــم 3
ل ـس ـنــة  2004ال ـ ـصـ ــادر بـجـلـســة
.»2005/5/11

الحكومة تتجاهل الرد على تحقيق «الموارد البشرية»

ً
مطيع 54 :سؤاال عن التعيينات ولم يرد عليها وسنحاسب المتجاوزين
وس ــط امـتـعــاض مــن الـتـجــاهــل الحكومي
للرد على استفساراتها ،ناقشت لجنة الموارد
ال ـب ـشــريــة ،خ ــال اجـتـمــاعـهــا أم ــس ،تكليفها
مــن مجلس األ م ــة بالتحقيق فــي التعيينات
المخالفة بعدة جهات حكومية خالل السنوات
الثالث الماضية.
وأع ـ ـ ــرب م ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب د .أح ـمــد
مطيع ،في تصريح عقب اجتماع اللجنة ،عن
أسفه لعدم رد الجهات المعنية على جميع
استفسارات اللجنة بشأن تكليف مجلس األمة
للتحقيق في التعيينات.
ً
وأوضح أن اللجنة وجهت  16سؤاال لوزير
الـمــالـيــة بـكـتــب رس ـم ـيــة ،عــن ال ـت ـج ــاوزات في
اإلعــانــات والتعيينات المخالفة فــي شركة

الخطوط الجوية الكويتية ،ولكن الــوزيــر لم
ً
يرد عليها ،ووجهت أكثر من  19سؤاال لوزير
ال ـع ــدل بـكـتــب رس ـم ـيــة ع ــن الـتـعـيـيـنــات الـتــي
تمت في إدارة الخبراء بشأن تجاوز الشروط
وت ـع ـي ـيــن أشـ ـخ ــاص غ ـيــر مـسـتـحـقـيــن خــال
السنوات الثالث الماضية ،لكن الوزير لم يرد
عليها حتى اآلن ،كما وجهت أسئلة لمعرفة
هــذه االسـتـثـنــاءات غير الـمـعــروفــة ،ووجهت
ً
كذلك أكثر من  19سؤاال بكتب رسمية لوزير
النفط عن التعيينات غير المطابقة للشروط
ف ــي مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة وال ـشــركــات
التابعة خالل السنوات الثالث الماضية ،ولكن
ً
الوزير أيضا لم يرد عليها حتى اآلن.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تجاوب

وتعاون من الــوزراء ،حتى تتمكن اللجنة من
إعــداد تقريرها بناء على التكليف ،وإحالته
إلى المجلس التخاذ اإلجراء المناسب للحد
من الـتـجــاوزات والتعيينات «الباراشوتية»،
ً
مؤكدا أن «سلب حقوق المستحقين للوظائف
أمر مرفوض ،ولدينا إصرار في اللجنة على
ضرورة الرد على جميع االستفسارات».
ولفت إلى أن «التعاون الحكومي مطلوب
في هــذا الجانب ،حتى لو تـعــذروا باستقالة
ً
الحكومة وتصريف العاجل من األمور» ،مؤكدا
ً
أن ه ـنــاك إج ـمــاعــا فــي الـلـجـنــة عـلــى ض ــرورة
محاسبة الـمـتـجــاوزيــن ،حـتــى ال يـجــرؤ أحــد
ً
مستقبال على مخالفة الشروط ،ولكي تكون
المسطرة واحدة على الجميع.

تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة ،قال في مقدمته:
«تشكل فئة المواطنين المتقاعدين شريحة كبيرة في المجتمع،
تمتد خبراتهم لسنوات عديدة ،وتمثل ثروة وطنية يتعين اإلفادة
منها ،والتي ستؤدي إلــى إنجاز متميز فيما يسند إليهم من
ً
أعمال ،والثابت أن اإلفادة من خبرات المتقاعدين تمثل جانبا
ً
ً
ً
حيويا وظيفيا وإنسانيا ،بإعادة تعيينهم على بند (مكافأة
شاملة تـعــادل المعاش التقاعدي أو أكـثــر) ،مــا يكفي لتغطية
نفقاتهم المعيشية في ظل االرتفاع المطرد في تكاليف المعيشة
ً
واألحوال االقتصادية مقرونا بزيادة مسؤولياتهم األسرية».
وأضاف الحميدي أن االستعانة بخبرات المتقاعدين تحقق
أكـثــر مــن جــانــب إيـجــابــي ،أبــرزهــا تكريم هــذه الفئة الـتــي أفنت
حياتها في خدمة الدولة ،ومازالت لديهم القدرة الصحية على
العمل واإلنجاز في خدمة الوطن ،كما أن االستعانة بهم لن تؤثر
على ترقيات العاملين بقطاعات الدولة المختلفة.
وتابع« :على ضوء ما سبق أقترح تعيين المتقاعدين على
بند المكافآت في الوظائف اإلداريــة والفنية التي تتناسب مع
خبراتهم في القطاعين العام والخاص».

بدر الحميدي

الصيفي يسأل السعيد عن المناصب القيادية

استفسر عن الخصومات المالية في «األوقاف»
وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ال ـص ـي ـف ــي
الصيفي سؤالين برلمانيين،
األول إ لـ ـ ـ ــى وز يـ ـ ـ ـ ــر ا ل ـص ـح ــة
د .خ ــال ــد ال ـس ـع ـي ــد ،ق ـ ــال فــي
مـقــدمـتــه« :ف ــي نـهــايــة فـبــرايــر
 2022ا سـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث م ـن ـص ــب
رئيس الهيئة الطبية لبعض
األط ـب ــاء دون ســواهــم فــي كل
الـمـسـتـشـفـيــات ،وع ـلــى ضــوء
ذل ــك مــا الـمـعــايـيــر المعتمدة
الختيارهم دون سواهم لشغل
هذا المنصب ذي الصالحيات
ال ـمــوس ـعــة؟ وم ــا م ــدى صحة
أن بعض من وقع عليهم هذا
االختيار اتخذ قرارات تعسفية
بحق بعض زمالئه من خالل
ك ـت ــب ك ـي ــدي ــة دون الـتـحـقـيــق
معهم؟».
أم ـ ــا ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـث ــان ــي فـقــد
وجـ ـه ــه إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر األوق ـ ـ ــاف

الصيفي الصيفي

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
عـيـســى ال ـك ـن ــدري ،وق ــال فـيــه:
ً
«ن ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــرا ل ـ ـك ـ ـثـ ــرة ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى
واالس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــال ـخ ـصــومــات ال ـمــال ـيــة على

مـ ــو ظ ـ ـفـ ــي وزارة األو ق ـ ـ ـ ـ ــاف
ً
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــو صـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دور
ال ـ ـقـ ــرآن الـ ـك ــري ــم ،وألثـ ـ ــر ه ــذه
ال ـخ ـص ــوم ــات ال ـك ـب ـي ــرة عـلــى
التزامات الموظفين وأسلوب
معيشتهم ،وللغموض ا لــذي
يـشــوب هــذه الخصومات من
حيث أسبابها وقانونيتها،
وقيمتها و مــدة استحقاقها،
وس ــري ــان ـه ــا ي ــرج ــى ت ــزوي ــدي
بـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف يـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـيـ ـ ــه عـ ـ ــدد
الموظفين المخصوم عليهم
وقيمة المبالغ المخصومة،
ومدة الخصم مع بيان السند
الـقــانــونــي لـكــل حــالــة ،آلخ ــر 5
سنوات».
وتابع« :هل أجريت دورات
تدريب وورش عمل للموظفين
فــي كيفية اسـتـخــدام برنامج
الساب؟».
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تجتمع اليوم  3لجان برلمانية ،أوالها لجنة
العرائض والشكاوى التي ستناقش الشكاوى
أرقام (171--165 162- 13- 161- 160- 244- 253-
 ،)296 275- 261بحضور وزي ــر الـعــدل وزيــرالدولة لشؤون تعزيز النزاهة أو من ينوب عنه.
في حين تناقش لجنة الميزانيات والحساب
الختامي ،مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة
العامة لالستثمار للسنة المالية ،2023-2022
واستكمال الحساب الختامي للهيئة عن السنة
الـمــالـيــة  ،2021/2020واسـتـكـمــال الـمـخــالـفــات

المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين
عـلــى الـهـيـئــة ،وال ـ ـ ــواردة ف ــي ت ـقــريــره الـخـتــامــي
عما أ سـفــرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ
م ـي ــزان ـي ــات الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـل ـح ـقــة وح ـســابــات ـهــا
الختامية للسنة المالية .2021/2020
أما لجنة شؤون اإلسكان والعقار فستناقش
االقتراحين بقانونين بشأن تأسيس شركات
ً
إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصاديا على
األراضي المملوكة للدولة.

العازمي :ما صالحيات نائب مدير الشؤون
اإلدارية بـ «الطيران المدني»؟
س ـ ـ ـ ــأل ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب حـ ـ ـم ـ ــدان
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي وزي ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمـعـلــومــات
وزيرة البلدية د .رنا الفارس
عــن الصالحيات الممنوحة
لنائب المدير العام للشؤون
اإلدارية والمالية والقانونية
ال ـم ـك ـل ــف ح ــالـ ـي ــا فـ ــي إدارة
الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي« ،وه ـ ــل
ل ــه ص ــاح ـي ــات ف ــي اع ـت ـمــاد
ال ــدرج ــات الـمــالـيــة والـعـقــود
الـمــالـيــة والـشـيـكــات وأوام ــر
ً
ال ـص ــرف؟» ،مطالبا بالسند
القانوني لذلك ،واعتمادها
م ــن ال ــوزي ــر الـمـخـتــص على
اعـ ـتـ ـب ــار أن هـ ـ ــذه الــوظ ـي ـفــة
(الوكيل المساعد باألصالة)
التــزال شاغرة وأن من فيها
اآلن بالتكليف.
وط ـل ــب الـ ـع ــازم ــي إف ــادت ــه
بــال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة للمكلف
ً
حاليا بهذا المنصب ،وتاريخ
ش ـغ ـلــه الــوظ ـي ـف ـيــة ،وهـ ــل تم
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـق ــان ــون ال ـخ ــدم ــة
المدنية بالنسبة للوظائف
ال ـق ـيــاديــة ( ال ـن ـقــل -ال ـن ــدب -
التكليف) واشتراط صدورها
من الوزير او مجلس الوزراء؟
«إذا ك ــان ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة بـنـعــم
ي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي ب ـمــا يفيد
ذلك».
وت ـ ـسـ ــاءل :ه ــل ه ـن ــاك أي ــة
مـخــاطـبــات أو كـتــب رسمية
واردة م ــن أي م ــن ا ل ـج ـهــات
الـ ـ ــرقـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ـ ـ ــورط
هـ ــذا ال ـش ـخ ــص ،وهـ ــو مــديــر
ً
الـشــؤون المالية حاليا ،في
ق ـضــايــا ك ـب ــدت ال ـم ــال ال ـعــام
وخـ ــزانـ ــة الـ ــدولـ ــة أي مـبــالــغ
مــال ـيــة؟ «اذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
بنعم يــرجــى تــزويــدي بهذه

الكتب؟ وما اإلجــراء المتخذ
مــن اإلدارة فــي هــذا الـشــأن؟،
وه ــل ورد لـ ــإدارة اف ــادة من
وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ب ـ ـضـ ــرورة
تحميل المتسبب فــي تكبد
تلك المبالغ من المال العام
مسؤوليته ،و لــم يتم تنفيذ
تلك التعليمات؟ مع افادتي
ب ــأسـ ـب ــاب ع ـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ تـلــك
التعليمات حسب القانون».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي :هــل
ه ـنــاك ت ـع ــارض أو ت ـضــارب
م ـ ـصـ ــالـ ــح ب ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ي ـش ـغــل
وظ ـ ـي ـ ـفـ ــة اشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــال ـي ــة
(ك ـم ــدي ــر الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة)
وف ـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت وظ ـي ـفــة
ق ـ ـيـ ــاديـ ــة ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ب ـ ــذات
ال ـق ـطــاع (ك ـنــائــب م ــدي ــر عــام
لـلـشــؤون اإلداري ـ ــة والـمــالـيــة
والقانونية)؟ وهل هناك أية
مواضيع واردة مــن ال ــوزراء
السابقين المختصين تتعلق
ب ـ ـج ـ ـهـ ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة أحـ ـي ــل
بـسـبـبـهــا ال ـش ـخــص الـمـشــار
إليه للتحقيق وتم حفظ هذا
التحقيق و عــدم محاسبته؟
«إذا ك ــان ــت اإلج ـ ــاب ـ ــة بـنـعــم
ي ــرج ــى اإلف ـ ـ ــادة ع ــن أس ـبــاب
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــظ وهـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ــم ع ـ ــرض
موضوع الحفظ على الوزير
المختص أو ال ؟».
وزاد :هل هناك مالحظات
واردة من ديــوان المحاسبة
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدي عـ ـ ـل ـ ــى
ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بالمساحات اإليـجــاريــة في
مطار الكويت الدولي من قبل
ش ــرك ــات ط ـي ــران او خــدمــات
أرض ـيــة؟ «إذا كــانــت اإلجــابــة
بنعم يرجى افادتي بماهية
هذا التعدي واإلجراء المتخذ
من اإلدارة تجاهه ،مع نتائج

حمدان العازمي
التحقيقات إن وجــدت ،ومن
الـمـســؤول عــن هــذا التعدي،
م ــع تـ ــزويـ ــدي ب ــأي ــة ت ـقــاريــر
تتعلق بذات الموضوع».
أم ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـق ـط ــاع
اإلداري ،فـ ـطـ ـل ــب ت ـ ــزو ي ـ ــده
ب ــا ل ـق ــرارات المتعلقة بندب
وت ـث ـب ـي ــت ونـ ـق ــل ال ــوظ ــائ ــف
اإلشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
ً
الـمــدنــي» اع ـت ـبــارا مــن يناير
 2021ح ـت ــى تـ ــار يـ ــخ ورود
السؤال ،وهل تمت إجــراء ات
الـ ـن ــدب وال ـت ـث ـب ـيــت بـمــوجــب
مـ ـ ـخ ـ ــاطـ ـ ـب ـ ــات رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة م ــن
ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــديـ ــن او
بـمــوجــب مـطــالـبــات شفهية،
وهــل عــرضــت هــذه ال ـقــرارات
على ديوان الخدمة المدنية
بموجب القانون مع تزويدي
ب ــال ـم ـس ـت ـن ــدات الـ ــدالـ ــة عـلــى
ذلك».

وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــازم ـ ـ ــي :ه ــل
تخطى الموظفون المنقولون
أو المنتدبون لهذه الوظائف
اإلشـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــة أي م ــوظ ـف ـي ــن
م ـس ـت ـح ـق ـيــن آخ ـ ــري ـ ــن؟ وه ــل
تــم االلـتــزام بـقــرارات مجلس
ال ـخــدمــة الـمــدنـيــة المتعلقة
بهذا الـشــأن ،وأهمها القرار
المتعلق بقواعد المفاضلة
بين المرشحين الصادر من
مـجـلــس ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة؟،
ً
مطالبا بإفادته بنسخة من
ال ـت ـظ ـل ـم ــات ال ـم ـق ــدم ــة ب ـهــذا
ً
الـ ـش ــأن اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن تــاريــخ
 2021-1-1حتى تاريخ ورود
ال ـ ـسـ ــؤال واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذتها اإلدارة تجاهها.

ةديرجلا
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ُ
فيزياء النص كم
فالح بن حجري
فرضية األكوان المتوازية أو العوالم التي أعلنها هيو
إيفريت في خمسينيات القرن الماضي تنص على وجود
أكــوان موازية مدمجة مع بعضها في حيز واحــد ،بحيث
يعيش فيها في الوقت نفسه شخصيات متشابهة شكال
ً
لكنها مختلفة في مسار الحياة ،وقد اختبرت كثيرا وقتلت
ً
بحثا عبر فيزياء الكم ،ولكن دون جدوى ،ولكن بشراكم يا
علماء العالم اليوم فقد توافر لكم مختبر تجربة ال نظير له،
تستطيعون فيه إثبات بصمات نظرياتكم متلبسة بالتعدد
المشهود مع سبق اإلصرار والترصد ،وهذا المختبر بال
فخر هو بالدنا ال سواها.
هلموا يا معشر العلماء فهنا ستعرفون معنى العوالم
الـمـتـعــددة ،فعندنا تــرون مـســؤوال فــي كــون مــا يعد بعدم
مـ ـ ّـس دخـ ــل ال ـم ــواط ــن ال ـب ـس ـيــط ف ــي ح ـيــن ال ـم ـس ــؤول ذات ــه
بشحمه ولحمه فــي كــون آخــر تصب كــل قــراراتــه فــي ّ
مس
دخل المواطن البسيط بالجنون ،وسترون سياسيا يرعد
ويزبد على المنابر والمنصات في موقف أو قضية ضد
ّ
تحمر وجنتاه من
شخصية مــا ،وهــو ذاتــه فــي كــون آخــر
ً
الحياء ،ويتوارى خجال عندما تمر عليه القضية نفسها
والموقف ذاته ولكن لشخصية أخرى ،وسترون رأسماليا
يأتي الميزانية عشاء يبكي على الهدر متهما ذئب راتب
المواطن بدم عجزها ،وهو الرأسمالي ذاته الذي رمى كل
ً
تنمية وفائض في بئر مصالحه قبال.
وس ـت ــرون لـيـبــرالـيــا تـفـيــض عـيـنــاه م ــن دم ــع الـحــريــات
والدساتير عندما يمر ألوربا ذكر طارئ والليبرالي ذاته
ال أحــد س ــواه يعض أصــابــع الغيظ على حــريــات بسيطة
وحقوق إخوة له في المواطنة والهوية ،وسترون شيوخ
دين يحدثونكم عن الزهد والدنيا الفانية ،وهم في عالم
آخر زاهدون بكل دفاع عن مظلمة فرد أو جماعة حتى لو
ً
بحرف فان ،وسترون مغردا يبكي في مواقع التواصل على
دم بعوضة أصابت ثوب قبيلته وطائفته وفئته في حين
شخصيته األخ ــرى فــي عالم االنتخابات هــي مــن رقصت
فــرحــا عـلــى دم ــاء دس ـتــور أهـ ــدرت مــع كــل تـصــويــت لــه في
صناديق االنتخابات أو عبر د عــم فــي مسيرة المحشوم
الخالدة.
هلموا هنا يــا أصـحــاب نظرية األك ــوان الـمـتـعــددة فكل
ُ
(فيزياء الكم) لن تنفعكم و لــن تفيدكم بقدر ما ستنفعكم
ُ
«فيزياء النص كــم» التي نعيشها ونكتوي بنارها وسط
عوالمنا المتعددة.

في رثاء شقيقي الغالي
محمد

د .أحمد العنيسي*

األمن الغذائي الخليجي
مؤشرات التهديد باألمن
الغذائي بدأت مع التضخم
ونستشعر
في األسعار،
ً
أنه سيكون أكثر تعقيدا
في المستقبل ،وبالتالي
ستتضخم األسعار أكثر
وأكثر ،ألن تكاليف الشحن
والنقل والتأمين في تزايد
مستمر ،بل أصبحت هذه
التكاليف أكثر تكلفة من
الناتج الغذائي ،لذا ندعو
دول الخليج للبدء فورا
بتحقيق األمن الغذائي.

ً
حري بنا عاجال االهتمام باألمن الغذائي
في الخليج ،كونه يعتبر األشد خطورة على
استقرارنا (الجوع كافر) فإهماله يدفع بنا
إ لــى الهاوية من جــراء الفقر الغذائي القادم
إلى العالم.
ً
في السابق ،كتبنا عنه كثيرا  ،ونرجع من
جديد لندق ناقوس الخطر بعد حرب روسيا
ً
ً
ً
أوكرانيا ،فضال عن كونه محورا مهما وفي
غ ــاي ــة األه ـم ـي ــة ،نـعـتـقــد ن ـحــن ب ـحــاجــة لـعـقــد
مؤتمرات عن األ مــن الغذائي في جميع دول
ً
الخليج وتحريكه إعالميا .
ال نـنـتـظــر ح ـتــى ت ـقــع الـ ـف ــأس ف ــي الـ ــرأس،
و حـيـنـئــذ ال يـنـفــع ا ل ـن ــدم ب ـعــد فـ ــوات األوان،
وال داع ــي إلع ـطــاء أمـثـلــة مــن ال ـتــاريــخ ،فبعد
حرب روسيا أوكرانيا نجد أنه من األهمية
الحصول على القمح والشعير والخبز من
جــراء التهديدات بوقف اإل م ــدادات الغذائية
ً
إل ــى ال ـعــالــم ،فـهــذا يـعـطــي مــؤشــرا أن ــه ســاح
فتاك في الحروب القادمة عوضا عن الطاقة
(النفط والغاز).
ولماذا التأخير ال سيما أن لدينا أراضي
شــاس ـعــة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج م ــن ال ـس ـعــوديــة حـتــى
ُعمان؟ فلم تعد التربة الخصبة عصية على
إنتاجها ،حيث يمكننا بتفاعالت كيميائية
تحويل التربة الجدباء إلى خصبة ،ويمكننا
تحويل التصحر إلى واحة خضراء.
هذا النداء وهذا التحذير وهذا التخطيط
كـلـهــا لـيـســت لجيلنا فـقــط ،بــل هــو أ م ــر مهم
لألجيال القادمة ،سيحتاجونه أكثر عندما
ي ـتــم تــأم ـيــم الـ ـغ ــذاء م ــن ال ـب ـل ــدان ،أو حـيـنـمــا
ُ
تشتعل الحروب ،وتمنع اإلمدادات أو يتوقف
التوريد.
ن ـحــن ن ـع ـلــم أن ل ــأم ــن ال ـغ ــذائ ــي م ـقــومــات

د .عبد المحسن حمادة
أساسية للحصول عليها ،منها توافر الماء،
ولتغطية نقص المياه هناك تقنيات جديدة
تقنن استخدام المياه ،واألرا ضــي الخصبة،
والـ ـم ــوارد الـبـشــريــة م ـتــوافــرة لــديـنــا بـكـثــرة،
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة ،وه ـ ــذه أي ـضــا
يـمـكــن ال ـت ـغ ـلــب عـلـيـهــا ب ــاالس ـت ـي ــراد ،ووف ــرة
الثروة الحيوانية التي يمكننا توفيرها إذا
توافرت الزراعة.
مــؤشــرات الـتـهــديــد بــاألمــن الـغــذائــي بــدأت
م ــع الـتـضـخــم ف ــي األسـ ـع ــار ،ونـسـتـشـعــر أنــه
ً
سيكون أكثر تعقيدا في المستقبل ،وبالتالي
ستتضخم األسعار أكثر وأكثر ،ألن تكاليف
الشحن والنقل والتأمين في تزايد مستمر،
بــل أصبحت هــذه التكاليف أ كـثــر تكلفة من
الناتج الغذائي ،لذا ندعو دول الخليج للبدء
فورا بتحقيق األمن الغذائي.
األم ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ف ــي الـ ــزراعـ ــة ال تـنـحـصــر
فــائــدتــه ف ــي تــوف ـيــر الـ ـغ ــذاء ف ـق ــط ،ب ــل يـسـهــم
فــي تحسين ا لـمـنــاخ ا ل ــذي تـعــا نـيــه بـلــدا نـنــا،
بــامـتـصــاص ال ـغ ــازات الــدفـيـئــة ومـنـهــا ثــانــي
أكسيد الكربون وإطالق غاز األكسجين فيما
يعرف بعملية التمثيل الضوئي.
التأمين الغذائي وحتى التأمين الحيواني
ال ي ـح ـت ـمــان ال ـتــأج ـيــل ،فـلـهـمــا م ــن األه ـم ـيــة
ً
مــا يـفــوق األم ــن الـعـسـكــري ،كــونـنــا بـلــدانــا ال
ت ـس ـت ـهــوي الـ ـح ــروب ،وم ــا نـبـتـغـيــه ه ــو عــدم
التدخل في شؤوننا الداخلية فقط ،وننصح
بعدم تدخلنا في شؤون الدول األخرى ،وإذا
كــان هناك تدخل لنا فلنجعله ينحصر في
الخير والسالم كما كان يفعل الفقيد الراحل
األب ال ـح ـنــون ،سـمــو الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد
الصباح ،طيب الله ثراه.
* كاتب بحريني

ووئير كايشي ورحيمة محمود*

ّ
العالم لم يتعلم الدروس من مذبحة
ساحة تيانانمن
منذ ثالثين سـنــة ،تــدفــق المحتجون إلــى ش ــوارع بكين
ُ
وهم يحملون الفتات ك ِتب عليها «فليسقط الدكتاتوريون»
و»الحرية أو الموت» ،ثم توجهوا إلى ساحة «تيانانمن» ،حيث
وقف الطالب وسط الحشود وطالبوا بإرساء الديموقراطية
عبر ّ
مكبرات الصوت ،كانت األجــواء حماسية وواعــدة ،قاد
الجيل الشاب حينها الدعوات إلى التغيير لكن انضم إليه
مليون مواطن آخر.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ك ــانـ ــت االحـ ـتـ ـج ــاجـ ــات تـ ـحـ ـت ــدم فـ ــي س ــاح ــة
«تيانانمن» ،انضم سكان المنطقة اإليغورية إلى المحتجين
تلت الثورة
في دعوتهم ّ إلى اإلصالح ،وشهدت الحقبة التي ُ
توسع هامش الحرية وسط اإليغوريين ،فأعيد فتح
الثقافية
المساجد وب ــدأت هــذه الفئة مــن الـنــاس تسترجع حقوقها
الثقافية.
لكن سرعان ما تالشت جميع اآلمال حين أرسلت الحكومة
الصينية ،في  4يونيو  ،1989دبابات عسكرية إلى الساحة
وفتحت النار على المواطنين ،هكذا انتهت الحركة الشعبية
ال ــواع ــدة وان ـه ــارت اآلم ــال بـنـشــوء نسخة ديـمــوقــراطـيــة من
الصين ،ورضــخ الجميع للحزب الشيوعي الصيني طوال
ً
عـ ُقــود ألنــه أطـلــق أكـثــر الحمالت عنفا فــي العالم الحديث،
وق ِتل جيل كامل من الناشطين الداعمين للديموقراطية أو
ّ
تعرضوا لالعتقال في ذلــك اليوم وخــال األشهر الالحقة،
وقوبلت تضحيات المحتجين بوحشية النظام الصيني
والجمود من جميع دول العالم.
اليومُ ،يعتبر اإليغوريون من أســوأ ضحايا القمع الذي
يشبه األسلوب المستعمل في مذبحة ساحة «تيانانمن»،
ّ
وتحمل شعبنا أعمال العنف من جانب الدولة طوال عقود،
ً
ّ
لكن أحدا لم يتوقع حصول اإلبادة الجماعية التي نواجهها
اليوم.
ّ
سجن مفتوح عالي التقنية ،حيث
إلى
وطننا
ل
تحو
لقد
ً ٍ ُ َ
ويسلخ األوالد عن عائالتهم،
تصبح النساء عقيمات قسرا،
وي َ
ُ
حتجز ماليين اإليغوريين في معسكرات االعتقال ،ويعجز

المنفيون عن التواصل مع أفراد عائالتهم وال يستطيعون
التأكد من سالمتهم.
لـكــن عـلــى عـكــس مــا حـصــل مـنــذ  33سـنــة ،حـيــن انتشرت
صور المذبحة على الصفحات األولى في كل مكان ،تتراجع
ً
األدلة الملموسة على األعمال الوحشية المرتكبة راهنا بحق
اإليغوريين ،وفي آخر خمس سنوات ،لم تتسرب أي معلومة
من تلك المنطقة ،وتدرك الحكومة الصينية أن هذه المقاربة
تفيدها لكبح أي سخط دولي مشابه لما حصل في عام ،1989
ّ
تسربت في األسبوع الماضي مجموعة نادرة وكبيرة
لكن
ُ
َ
مــن الــوثــائــق وال ـص ــور ،وه ــي ت ـعــرف بــاســم «مـلـفــات شرطة
شينغيانغ» ،وشملت هذه الوثائق آالف الصور للمعتقلين
اإليغوريين ،بعضهم في عمر الخامسة عشرة ،كانت مالمح
الـخــوف على وجــوهـهــم مــريـعــة ،فأصبح المجتمع الــدولــي
ً
ً
للنظر في عيون هؤالء األشخاص أخيرا بعد غدره
مضطرا ّ
لهم حين فضل االمتناع عن التحرك.
قد تكون هذه الملفات األكثر قوة حتى اآلن ،لكنها ليس
أول دليل على حصول إبادة جماعية ،فقد سبق أن ّ
تسربت
مجموعة من الوثائق وصور األقمار االصطناعية لمعسكرات
ً
االعتقال المنتشرة على نطاق واسع ،وسمعنا أيضا شهادة
عشرات اإليغوريين الذين صمدوا في المعسكرات واكتشفنا
األهوال التي اختبروها أثناء وجودهم هناك ،ومع ذلك ،لم
يتخذ المجتمع الدولي أي خطوات فاعلة ،فال تزال الروابط
التجارية قوية بين الدول الديموقراطية والصين ،وترفض
الشركات العالمية التعامل مع ظاهرة السخرة اإليغورية
التي ُت ّ
سمم سالسل إمداداتها.
ّ
ي ـبــدو أن ال ـعــالــم ل ــم يـتـعــلــم ال ـ ــدروس م ــن مــذبـحــة ســاحــة
ً
«تيانانمن» ،لقد ّ
توسع النظام الصيني بكل وضوح تزامنا
مع جمود العالم ،وبدأت األماكن التي تستذكر تلك المذبحة
تـنـحـســر ،حـيــث يـعـنــي ان ـت ـهــاك بـكـيــن لـلـمـعــاهــدة الصينية
ّ
البريطانية أن هونغ كونغ لن تنظم أي وقفات احتجاجية
هــذه السنة ،لقد تـحـ ّـول المحتجون الشباب الشجعان في
هونغ كونغ إلى جيل آخر مضطر للعيش في المنفى.
بعد مرور  33سنة على مذبحة «تيانانمن» ،حان الوقت
كي يعترف العالم بأن االسترضاء ليس األسلوب المناسب
للتعامل مــع الـحـكــومــة الصينية ،وإذا اسـتـمــر ه ــذا النهج
ّ
وتتدمر
فستضطر جماعات إضافية للعيش في المنفى،
فئات عرقية أخرى ،ويتوسع انتهاك القوانين الدولية ،إلى
أن تعلن ال ــدول الديموقراطية بـصــوت مـ ّ
ـوحــد أنها لــم تعد
ٍ
ّ
تتحمل هــذا الوضع ،وحتى ذلــك الحين ،سنتمسك بذكرى
من سقطوا في سبيل الديموقراطية في ساحة «تيانانمن»
ً
ّ
أعماال ُت ّ
كرم شجاعتهم.
ونقدم
* «دبلومات»
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زوايا ورؤى

ال أستطيع أن أ تـصــور أو ي ــدور فــي مخيلتي أ نـنــي لن
أراك ثانية ،لقد تعودت على رؤيتك منذ أكثر من سبعين
عــامــا ،جـمـعـنــا بـيــت األس ـ ــرة ،أحـبـبـتــك مـنــذ والدت ـ ــك ،كنت
تصغرني بعشر سنوات ،فرحنا جميعا في ميالدك ،ولما
ذهبت للدراسة الجامعية كنت أنت في المرحلة األولى من
درا سـتــك ،كنت تراسلني وتطلب مني ا لــرد على رسائلك
الطفولية العفوية.
ومنذ ميالدك بدأت الحياة في بالدنا بالتغير السريع
نتيجة لـتــدفــق الـنـفــط ،ت ــرك الـكــويـتـيــون األح ـيــاء القديمة
ليسكنوا المنازل الحديثة ،وبعد تخرجي عملت مدرسا
ً
في التعليم الثانوي ،ثم وكيال وناظرا  ،وكنت يا شقيقي
طــالـبــا فــي الـمــدرســة نفسها الـتــي كـنــت أعـمــل فـيـهــا ،لذلك
كـنــت أصـحـبــك فــي الــذهــاب وال ـعــودة مــن ال ـمــدرســة ،وبعد
ا ل ــزواج واستقالل كــل منا فــي سكنه ،أبينا إال أن نجتمع
على وجبة الغداء.
بعد هذه العشرة الطويلة والمحبة والعالقات الطيبة
التي دامت بحمد الله بيننا ،أصبح صعبا ّ
علي التفكير أني
لن أراك ولن أسمع صوتك ،ولكن هذا ما قدره الله لعباده،
فكم آلمني الـفــراق وأحــزنـنــي ،وأصبحت الــدمــوع حبيسة
ّ
عيني  ،ال أ عــرف البكاء ،فالبكاء قــد يخفف األ ح ــزان ،لكنه
لن يعيد من نبكي عليهم ،كما يقول ابن الرومي مخاطبا
عينيه وهو يرثي ْ ابنه:
ُ
ب ـ ـكـ ــاؤك ـ ـمـ ــا يـ ــش ـ ـفـ ــي وإن ك ـ ـ ــان ال ُ َي ـ ـ ْـج ـ ــدي
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ـودا ف ـ ـقـ ــد أو د ى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــركـ ــمـ ــا عـ ـن ــدي
َّ فَـ ـ ــجـ ـ ـ ِّ
َ
َ
ضـ ـ َـحـ ــى َم ـ ـ ـ ـ ـ ــز ُار ُه
ـأ
ـ
ـ
ف
ـي
ـ
ـ
ـن
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ُاه ال ـ ـ ـ ـ ـ ــردى عـ ـ
ُ
ً
ً
ْ
ُ
بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدا ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرب ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ب ـ ــع ـ ـ ِـد
هذا ما قدره الله لمخلوقاتهّ ،
قد ر لهم الفناء والزوال
ولـنـفـســه ال ـب ـقــاء والـ ـ ــدوام ،ف ــا دائـ ــم إال وج ـه ــه ،أع ـمــارنــا
وأرزاق ـ ـنـ ــا ومـ ــا ن ــواج ـه ــه م ــن م ـش ـك ــات وفـ ـق ــدان أحـبـتـنــا
والـغــالـيــن عـلـيـنــا وح ــروب وف ـتــن جـمـيـعـهــا مـكـتــوبــة عند
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مخت ٍ
ال فخ ٍ
رحمك الله يا أخي وأسكنك فسيح جناته ،وأنزلك منزلة
ً
عـنــده أفـضــل مــن مـنــزلـتــك فــي حـيــاتــك الــدنـيــا ،كـنــت محبا
ً
للصالة في المسجد مع الجماعة ،حريصا على أدائها في
أوقاتها ،لم تنقطع عنها إال في مرضك األخير ،فواجهت
مرضك بشجاعة وبسالة منقطعة النظير ،وبارك الله في
ذريتك وجعلهم من الصالحين ،وممن يكثرون لك الدعاء.

راجيف بهاتاشاريا*

لماذا يعود الجئو الروهينغا
من الهند إلى بنغالدش؟

جيمس زغبي*

صراعات «الديموقراطيين»
ما لم يتحد الديموقراطيون حول
نهج يحظى بقبول «قاعدتهم»
ووسط الناخبين البيض من الطبقة
العاملة الذين تم تجاهلهم لفترة
طويلة ،فسيكون من الصعب تحقيق
الفوز في واليات مثل بنسلفانيا
وأوهايو وويسكونسن ،ونتيجة
النزاعات الداخلية الحزبية هذا العام
لن تحدد الجانب المهيمن على
الكونغرس فحسب ،بل ستمهد
أيضا لما سيحدث في
الساحة ً
انتخابات عام .2024
ال ـ ـم ـ ـعـ ــركـ ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب
«الجمهوري» تدور حول ترامب وأفكاره،
ل ـكــن الـ ـص ــراع وسـ ــط «الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن»
يدور بين المعتدلين والتقدميين ويأخذ
شكلين مختلفين :األول بين المرشحين
الـ ــذيـ ــن يـ ـسـ ـع ــون إلـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع ج ــاذب ـي ــة
الـحــزب فيما يـتـجــاوز«قــاعــدتــه» ،والثاني
ب ـي ــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـق ــدون أن ال ـط ــري ــق إل ــى
تحقيق ا ل ـفــوز يتمثل فــي تــو سـيــع نسبة
المشاركة «األساسية» ،ويتجلى هــذا في
والية بنسلفانيا التي يواجه فيها الحاكم
التقدمي المتمتع بشعبية كبيرة ،جون
فيترمان ،وهو أحد مؤيدي بيرني ساندرز،
منافسة مــن عضو الـكــونـغــرس المعتدل
«كونور الم».
وقائمة أولويات «فيترمان» توافق قائمة
أولــويــات «ســانــدرز» فــي معظم القضايا،
باستثناء أن فيترمان ال يعارض استخراج
الـنـفــط بالتكسير الـصـخــري ال ــذي يمثل
صـنــا عــة تحظى بتأييد فــي بنسلفانيا،
وشخصية فيترمان ُمقنعة مثل سياساته
التقدمية ،فهو بطوله الـفــارع الــذي يبلغ
ستة أق ــدام وثمانية بــوصــات ( 203سم)
ورأسـ ـ ــه ال ـح ـل ـيــق ،ي ـب ــدو وك ــأن ــه م ـصــارع
ً
محترف أكثر من كونه سياسيا ،وطريقته
المباشرة والخالية مــن الــزخــرف تجذب
الناخبين البيض من الطبقة المتوسطة
مــن غير الحاصلين على درجــة جامعية
الذين لطالما تجاهلهم «الديموقراطيون».
وفي المقابل ،يبدو «الم» وكأنه عضو
فــي الكونغرس مــن النمط المعتاد الــذي
ً
تم إعداده وصقله جيدا ،لكنه مفرط الحذر
ً
نوعا ما ،والفكرة األساسية عن حملة «الم»

تمثلت في كونه يتمتع بفرصة أكبر من
«فيترمان» فــي الحصول على األص ــوات.
وفـضــل عــدد كبير مــن «الديموقراطيين»
م ــن مــؤس ـســة الـ ـح ــزب الم ،م ـع ـت ـقــديــن أن
تقديم قائمة أولويات اشتراكية ليبرالية
باإلضافة إلى خطب ود «تحالف أوباما»-
الـنــاخـبـيــن مــن أص ــول إفــريـقـيــة والتينية
وآسيوية والنساء الشابات المتعلمات-
هو الطريق الذي يقود إلى الفوز.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــج ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـعـ ــل
«الديموقراطيين» يخسرون االنتخابات
فـ ـ ــي واليـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وقـ ـ ــدم
الناخبين البيض من الطبقة العاملة إلى
«الجمهوريين» على طبق من فضة ،وفي
المقابل استمال «فيترمان» هذه القاعدة
«الديموقراطية» ،لكنه ّ
وسعها بأن وضح
للناخبين البيض أنه سيقاتل من أجلهم
ً
أيضا ،وفــاز «فيترمان» بشكل حاسم في
االنـتـخــابــات التمهيدية بــأكـثــر مــن ثلثي
األص ــوات ،وفــي واليــة أوهايو المجاورة،
استهوى «ديموقراطي» آخر ،وهو عضو
الـكــونـغــرس «تـيــم رايـ ــن» ،نــاخـبــي الطبقة
ً
ً
ال ـعــام ـلــة وح ـقــق ن ـص ــرا م ـب ـي ـنــا ،فــأوضــح
رايان ،مثل فيترمان ،أنه يتفهم مخاوفهم
بشأن الوظائف وتزعزع أوضاعهم في ظل
اقتصاد متغير.
ومن المرجح أن يواجه كل من فيترمان
وراي ـ ــن مــرشـحـيــن مــدعــومـيــن م ــن تــرامــب
ف ــي نــوف ـم ـبــر ،ول ــن ت ـســاعــد انـتـصــاراتـهــم
ف ــي ض ـم ــان س ـي ـطــرة «الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن»
على مجلس الشيوخ األمـيــركــي فحسب،
ً
بـ ـ ـ ــل س ـ ـت ـ ـث ـ ـبـ ــت أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــدى هـ ـش ــاش ــة
س ـي ـطــرة ت ــرام ــب والـ ـح ــزب «ال ـج ـم ـهــوري»
عـ ـل ــى الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن الـ ـبـ ـي ــض م ـ ــن ال ـط ـب ـقــة
العاملة ،إذا اهتم «الديموقراطيون» بهم
وبــاحـتـيــاجــاتـهــم ،وال ـج ــدل الــداخ ـلــي بين
المعتدلين والتقدميين «الديموقراطيين»
ً
ً
يتجلى أيضا بطريقة أخرى أكثر تعقيدا،
فــال ـمــؤس ـســة «ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ت ــؤك ــد أن
ال ـحــزب مـتـحــد فــي تــأيـيــد إســرائ ـيــل ،لكن
ً
«الديموقراطيين» الليبراليين أكثر ميال
نحو الفلسطينيين وتعليق المساعدات
إلسرائيل على شــروط ،ويظهر استطالع
للرأي في اآلونة األخيرة هذا التحول.
ففي الدورتين االنتخابيتين األخيرتين،
ألحق عدد قليل من المرشحين التقدميين
ل ـل ـك ــون ـغ ــرس ال ـه ــزي ـم ــة بـ ـع ــدد أكـ ـب ــر مــن
المؤيدين من التيار الرئيسي إلسرائيل،
وهـنــاك عــدد متزايد مــن الديموقراطيين
«ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن» ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ي ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــون
«الديموقراطيين المعتدلين» في انتخابات
الكونغرس هذا العام ،صحيح أن وجهات

نظرهم بـشــأن إســرائـيــل وفلسطين أكثر
ً
تــوازنــا من خصومهم ،لكن هــذه القضية
لم تكن محورية في هذه السباقات التي
ركزت على اهتمامات تقدمية مثل الرعاية
الطبية للجميع وتغير المناخ والتعليم
العام المجاني ،ولوقف تقدم التقدميين في
الكونغرس دشنت لجنة الشؤون العامة
األميركية اإلسرائيلية (ايباك) لجان عمل
سياسي جديدة أنفقت بالفعل أكثر من 10
ماليين دوالر في سباقات قليلة إللحاق
الهزيمة بالتقدميين.
ومن المفارقات ،أن هدفهم الوحيد هو
هزيمة «أع ــداء إســرائ ـيــل» ،لكن حمالتهم
اإلعــان ـيــة لــم تــذكــر ذل ــك ق ــط ،بــل وصفت
المرشحين التقدميين بأنهم متشددون
ل ـل ـغــايــة ،وال ي ــدع ـم ــون ال ــرئ ـي ــس ب ــاي ــدن،
أو ل ـي ـســوا «دي ـمــوقــراط ـي ـيــن حـقـيـقـيـيــن»،
وج ــاء ت تـبــرعــات كبيرة لـهــذه المجالس
من جمهوريين أصحاب مليارات ،وأيدت
أك ـبــر لـجـنــة عـمــل سـيــاســي أك ـثــر مــن 100
«جمهوري» ،بما في ذلك مؤيدو زعم ترامب
الخاص بـ«سرقة االنتخابات».
وال ـن ـتــائــج مـتـبــايـنــة ،ف ـقــد ف ــاز الـفــريــق
المناهض للتقدميين حتى اآلن بثالثة
سـبــاقــات تنافسية وخـســر سباقين ،بما
في ذلك سباق في منطقة غرب بنسلفانيا،
حيث انتزع الفوز مرشح إفريقي األصل
يتمتع بشخصية ذات حضور طاغ ،وهو
مـشــرع فــي المجلس التشريعي للوالية،
فــي حين تجري إع ــادة فــرز األص ــوات في
ال ـس ـبــاق اآلخـ ــر ،وخ ـلــق ت ــرام ــب وال ـخــوف
من تنفير قاعدته االنتخابية وحدة هشة
وســط الحزب الجمهوري ،في حين يجد
«الــدي ـمــوقــراط ـيــون» صـعــوبــة فــي تحقيق
االتحاد بين التقدميين والمعتدلين ،وقد
يؤدي تدفق الماليين من األموال المظلمة
إل ـ ــى ه ــزي ـم ــة ب ـع ــض ال ـت ـق ــدم ـي ـي ــن ال ــذي ــن
يدعمون تحقيق العدل للفلسطينيين ،لكن
ً
هذا يعمق االنقسام أيضا.
وم ــا ل ــم يـتـحــد الــدي ـمــوقــراط ـيــون حــول
نـهــج يـحـظــى بـقـبــول «قــاعــدت ـهــم» ووســط
الـنــاخـبـيــن ال ـب ـيــض م ــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة
الذين تم تجاهلهم لفترة طويلة ،فسيكون
م ــن ال ـص ـعــب تـحـقـيــق ال ـف ــوز ف ــي والي ــات
مثل بنسلفانيا وأوهايو وويسكونسن،
ونتيجة النزاعات الداخلية الحزبية هذا
ال ـع ــام ل ــن ت ـحــدد ال ـجــانــب الـمـهـيـمــن على
الكونغرس فحسب ،بل ستمهد الساحة
ً
أي ـض ــا لـمــا سـيـحــدث ف ــي ان ـت ـخــابــات عــام
.2024
* رئيس المعهد العربي األميركي في
واشنطن.

في السنوات القليلة الماضيةّ ،
تعرض الجئو الروهينغا
لالعتقال في مناسبات متكررة أثناء محاولتهم قطع الحدود
ُ
بطريقة غـيــر شــرعـيــة مــن بـنـغــادش إل ــى الـهـنــد ،فاعت ِقلت
َ
دفعتان من الالجئين في واليتي «آسام» و»تريبورا» في شمال
شرق الهند الشهر الماضي ،لكن كانت وجهتهم مختلفة هذه
المرة ،فهم يخططون للعودة إلى بنغالدش بدل االستقرار
في الهند.
ون ـج ــح ب ـعــض الــاج ـئ ـيــن ف ــي ال ـه ــرب م ــن ال ـه ـنــد ق ـبــل أن
ُ
ً
يتم اعتقالهم الحقا في بنغالدش ،وفي  12مايو ،اعت ِقلت
م ـج ـمــوعــة مــؤل ـفــة ف ــي مـعـظـمـهــا م ــن ال ـن ـس ــاء واألوالد في
«م ــول ـف ـي ـب ــازار» ،ب ـن ـغ ــادش ،وقـ ــد ك ــان ــوا ف ــي طــري ـق ـهــم إلــى
الـمـخـيـمــات فــي مــديـنــة «كــوكــس بـ ــازار» الـتــي تشمل معظم
مخيمات الالجئين.
كشف مصدر في مخيم لالجئي الروهينغا في «كوكس
ُ
بـ ـ ــازار» أن سـبـعــة الج ـئ ـيــن اعــتـ ِـق ـلــوا م ــن «ال ـم ـخ ـيــم  »26في
«شكمركول» ،في  24مايو ،بعد يوم على وصولهم من الهند،
ُ
ثم ن ِقلوا إلى مركز العبور التابع لمفوضية األمم المتحدة
لشؤون الالجئين في «كوتوبالونغ» ،في المقاطعة نفسها،
لكن ما الذي دفع الجئي الروهينغا للعودة إلى بنغالدش؟
تكلم نــاشــط فــي منظمة لحقوق اإلن ـســان وأح ــد أعضاء
ج ـمــاعــة الــروه ـي ـن ـغــا م ــع صـحـيـفــة «دبـ ـل ــوم ــات» ش ــرط عــدم
اإلفـصــاح عن هويته ،فقال إن الالجئين في «جــامــو» بذلوا
قصارى جهدهم في األشهر القليلة َ الماضية للعودة إلى
بنغالدش ،فقد سبق أن وصل نحو ألفي الجئ إلى بنغالدش
من «جامو» عبر طرقات مختلفة بحسب قوله.
ً
يقول هذا الناشط أيضا إن الالجئين قــرروا العودة إلى
بنغالدش بسبب إصــرار الحكومة الهندية على نقلهم إلى
ً
مراكز اعتقال ثم ترحيلهم إلى ميانمار ،فهو يتكلم مثال عن
حسينة بيغوم التي تم ترحيلها من الهند الشهر الماضي
إلى ميانمار التي هربت منها مع عائلتها ،كانت حسينة قد
انفصلت عن زوجها وأوالدها الثالثة وأمضت نحو سنة في
السجن قبل ترحيلها ،وبعد مرور أسابيع ،تم ترحيل شخص
آخر اسمه جعفر علم إلى ميانمار.
منذ السنة الماضية ،اعتقلت السلطات في «جامو» أكثر
مــن  200الج ــئ ووضـعـتـهــم فــي الـسـجــن بـعــد إط ــاق حملة
للتحقق من أوراقهم ،وأدت مخاوف الجئي الروهينغا من
ً
الترحيل واالنفصال عن عائالتهم إلى زيادة قلقهم ،علما أن
ُ
ّ
المعرضة لالضطهاد
هذه الجماعة تعتبر من أكثر الفئات
في العالم اليوم.
بدأت هجرة الجئي الروهينغا من ميانمار إلى بنغالدش
فــي أواخ ــر السبعينيات ،فـغــداة العمليات العسكرية التي
أطلقها المجلس العسكري ،وفي عام  2017هاجر نحو مليون
ً
شخص إلــى بـنـغــادش ،ودخ ــل  40ألـفــا آخ ــرون إلــى الهند،
واستقر  5آالف منهم في «جامو».
يـظــن ج ــزء مــن الـمـســؤولـيــن الـحـكــومـيـيــن أن الـسـمــاســرة
ي ـن ـش ـط ــون ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـ ـح ـ ــدود ل ـت ـس ـه ـيــل دخ ـ ـ ــول الج ـئــي
ً
الروهينغا إلى الهند بطريقة غير شرعية ،مع أن عددا آخر
من المسؤولين يبذل الجهود الالزمة إلعادتهم إلى بنغالدش،
ففي مارس الماضي ،اعتقلت وكالة التحقيق الوطنية الهندية
 6أشخاص متورطين على ما يبدو مع جماعة متخصصة
بتهريب الجئي الروهينغا إلى الهند بطريقة غير شرعية،
وعثرت الوكالة على أدلة تثبت نشاطات الشبكة في واليات
حدودية مثل «آسام» و»البنغال الغربية» و»ميغااليا» وأجزاء
أخرى من البلد.
أطـلـقــت الـحـكــومــة ه ــذه الـحـمـلــة بـعــد اع ـت ـقــال تـسـعــة من
الج ـئ ــي الــروه ـي ـن ـغــا ف ــي «غ ــواه ــات ــي» غ ـ ــداة وص ــول ـه ــم من
بنغالدش ،وشملت هذه المجموعة محمد أمان الله القادم
ّ
وتبين أنه
من «هاثاربارا» في والية «راخين» في ميانمار،
شارك في إدخال عدد كبير من الالجئين إلى الهند بطريقة
غـيــر شــرعـيــة عـبــر طــرقــات مـتـعــددة عـلــى ط ــول ال ـح ــدود ،ثم
ّ
كلفت الحكومة وكالة التحقيق الوطنية باستكشاف هذه
ُ
ّ
المسألة لرصد الشبكات التي تسهل الهجرة غير القانونية
من بنغالدش.
ً
ً
ً
أخيرا ،يظن بعض المسؤولين أن جزءا كبيرا من الالجئين
حصل على هويات مزيفة واستقر في مناطق مختلفة من
البلد ،لكن لم تتضح بعد مدى قدرة وكالة التحقيق الوطنية
على تعقب أماكن هؤالء الالجئين.
* «دبلومات»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٧.٦٤٠

٨.٤٦١

٥.٩٥٦

ً
 %4.5تراجعا في القيمة السوقية للمحافظ االستثمارية
2.614 3.064 3.256

عددها ارتفع  %16.8إلى  5234محفظة بالربع األول
عيسى عبدالسالم

ان ـخ ـف ـض ــت ال ـق ـي ـم ــة ال ـســوق ـيــة
للمحافظ االستثمارية من 16.56
مليار دينار خالل الربع األول من
ً
العام  2021إلى  15.8مليارا ،مقارنة
بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن عـ ــام ،2022
بنسبة  4.5بالمئة.
ً
ووفقا إلحصائية لهيئة أسواق
المال ،فإن إجمالي القيمة السوقية
للمحافظ االستثمارية ،التي تحت
ً
إدارة الشركات ،وعددها  44مديرا،
يبلغ  5.07مليارات ديـنــار ،بينما
تبلغ القيمة السوقية للمحافظ،
التي تخضع إلدارة العميل نفسه،
 5.44م ـل ـيــارات ،فــي المقابل يبلغ
إجمالي القيمة السوقية للمحافظ
للحفظ  5.28مليارات.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ
االس ـت ـث ـمــاريــة م ــن  4481محفظة
مرخصة لنحو  44مدير محفظة
في الربع األول من عــام  2021إلى
 5234محفظة خالل الربع األول من
العام الحالي ،بنسبة  16.8بالمئة،
إذ ارتفع عــدد المحافظ التي تقع
تحت إدارة الشركات من  879إلى
 1460محفظة ،والمرخص لها من
هيئة أسواق المال ،فيما ارتفع عدد
المحافظ الـمــدارة مــن العمالء من

 2657إلــى  ،2791وكــذلــك ارتفعت
محافظ «الحفظ» من  945إلى .983
وذك ــرت اإلحصائية أن القيمة
السوقية لألوراق المالية انخفضت
من  16.12مليار دينار الــى 15.44
مـلـيــارا بنسة  4.2بــالـمـئــة ،مقابل
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـن ـق ــد ال ـت ــي
انـخـفـضــت ال ــى  484.84مـلـيــونــا،
مشيرة إلى أن عدد عمالء المحافظ
ً
االسـتـثـمــاريــة يبلغ  4168عميال،
وزاد عدد الكويتيين بنسبة 16.2
ً
بالمئة من  2746إلى  3265مواطنا،
في حين ارتفع عدد عمالء المحافظ
غير الكويتيين من  850إلى ،903
ويـصــل ع ــدد الـعـمــاء الطبيعيين
ً
إلى نحو  ،3294مقابل  874عميال
ً
اعتباريا.
ً
وت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات وف ـق ــا
لـتـقــاريــر الـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة
الدورية التي ينبغي على القائمين
ً
على إدارة المحافظ تقديمها دوريا
إلى هيئة أسواق المال ،وهي تقرير
حــول المحافظ التي تــم إنشاؤها
أو إغالقها ،وتقرير حول المحافظ
لدى الشخص المرخص له ،وتقرير
حـ ــول ت ـ ـ ــداوالت ع ـم ــاء الـمـحــافــظ
ّ
المصدرة من
على األوراق المالية

ّ
الشخص المرخص له أو الشركة
األم أو الشركات التابعة والزميلة،
وت ـق ــري ــر حـ ــول تـ ـ ــداوالت مــوظـفــي
وأع ـضــاء مجلس إدارة الشخص
المرخص له ،فضال عن تقرير حول
تداوالت عمالء المحافظ األجانب،
وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم
على إدارة المحافظ بكل أشكالها
للعمالء ومحافظ الشركة ،إضافة
إلى تزويد الهيئة ّ
بأي تغيير يطرأ
على الجهاز الـقــائــم ،والـمـخــول له
إدارة المحافظ.
وأوض ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـطـلـعــة
لــ«الـجــريــدة» أن عمليات التدقيق
وآلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فــي
تقويض العمليات غير السليمة
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
الـمــال استطاعت الحد مــن بعض
الممارسات غير السليمة ،والتي
ال تـ ـت ــواف ــق مـ ــع ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم 7
ل ـعــام  2010والئ ـح ـتــه التنفيذية
وتعديالتهما ،التي كانت تجرى من
خالل المحافظ االستثمارية ،والتي
كشفت عنها الجزاءات والعقوبات
الـتــي تــم توقيعها على الشركات
خالل الفترة الماضية ،منها تضليل
الجهات الرقابية بإصدار بيانات أو

معلومات مغلوطة ،والحصول على
قــروض مخالفة للنظام األساسي
للشركة ،وإهـمــال وتجاهل بعض
التعليمات التي تصدرها الجهات
الــرقــاب ـيــة ب ـشــأن تـنـظـيــم األع ـم ــال،
ومـغــالـطــات فــي عمليات تسجيل
أس ـه ــم ،وحـ ــاالت ت ـعـ ٍّـد عـلــى أم ــوال
ً
عمالء ،فضال عن عمليات مجاملة
ومحاباة في إتمام بعض الصفقات
لمصلحة عمالء ،وعمليات تالعب

هبوط مؤشرات البورصة ...والسيولة  46.2مليون دينار
تراجع معظم مكونات السوق األول مع األسواق الخليجية
●

علي العنزي

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية
ً
أم ــس ،وخـســرت نسبا قريبة مــن نصف نقطة
مئوية في جلسة استثنائية تم خاللها إدراج
أول شركة وكاالت سيارات عائلية في المنطقة
هي شركة أوالد علي الغانم للسيارات.
وتراجع مؤشر البورصة العام بنسبة 0.44
ف ــي ال ـم ـئــة أي  34نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 7640.42نقطة بسيولة أفضل من جلسة ،أمس
األول ،بلغت  46.2مليون دينار ،إذ ال تحتسب
تأثيرات شركة الغانم خالل أول أسبوع تداول
وهي من تداول بقيمة  32.8مليون دينار ،وتم
تــداول  178.8مليون سهم عبر  15630صفقة،
ً
وتم تداول  136سهما ربح منها  34وخسر 86
بينما استقر  16دون تغير.
وتــراجــع مــؤشــر ال ـســوق األول بنسبة 0.37
فــي المئة أي  31.6نقطة ليقفل على مستوى
 8461.99نقطة بسيولة كانت حوالي  29مليون
ديـنــار تــداولــت  63.3مليون سهم عبر 10460
صفقة ،وربح  8أسهم مقابل تراجع  17واستقرار
سهمين وبإضافة سهم الغانم للسيارات أصبح
ً
عدد األسهم المدرجة في السوق األول  27سهما.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بشكل أكبر
وخـســر نسبة  0.69فــي المئة أي  41.31نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى  5956.06نقطة بسيولة
متوسطة أفضل مــن سيولة أمــس األول بلغت
 17.3مليون دينار تداولت  115.5مليون سهم

عبر  5170صفقة ،وتــم ت ــداول  109أسهم ربح
ً
مـنـهــا  26سـهـمــا وخـســر  69بينما اسـتـقــر 14
دون تغير.

إدراج استثنائي
لماذا يعتبر إدراج شركة «والد علي الغانم
ً
للسيارات» استثنائيا؟ ألنها أول وكاالت سيارات
تدرج في أسواق المنطقة ،وكانت هناك تجربة
في قطر عبر إدراج شركة المناعي ،لكنها شركة
قابضة تضم شركة وكالة سيارات بينما الغانم
شركة وكاالت خالصة ،وكانت التقديرات أن يتم
تداول السهم بأسعار أعلى من الدينار غير أن
ضغط تــراجــع األس ــواق خــال الفترة الماضية
وتــدنــي أسـعــار كثير مــن األسـهــم القيادية ذات
العوائد المستقرة والمستمرة أثــرا على حالة
ا لـتـفــاؤل الكبير ا لـتــي سيطرت على متعاملي
السهم التي انطلقت مــن خــال حجم التغطية
ً
التي فاقت  11ضعفا للمبلغ المطلوب.
ً
وبــدأت تعامالت السهم بارتفاع جيد أيضا
عن سعر االكتتاب بحوالي  17في المئة ليتم
ً
الضغط والبيع على السهم الذي تذبذب كثيرا
ق ـبــل أن يـسـتـسـلــم إلـ ــى ال ـت ــراج ــع وي ـق ـفــل على
ً
مستوى  884فلسا ،وهو كذلك مربح لمن دخل
قبل أسبوعين فقط في االكتتاب وبنسبة  11في
المئة ،وسط حالة من القلق شملت معظم األسهم
واألسواق عالمية وخليجية.
ووسط اهتمام بالغ بتعامالت سهم الغانم؛

تراجعت معظم األسهم إذ إن المضاربين وجدوا
ً
أرض ـ ــا خـصـبــة لـلـمـضــاربــة ع ـلــى س ـهــم الـغــانــم
ف ــي ب ــداي ــة إدراج ـ ـ ــه ،وت ـمــت عـمـلـيــات ب ـيــع على
األسهم القيادية بقيادة بيتك وأجيليتي وزين
وص ـنــاعــات واس ـت ـث ـمــارات ،بينما فــي المقابل
خسر سهم أعيان بنسبة كبيرة ،وكان متعاملوه
بحالة صدمة إذ خسر نسبة  10.6في المئة بعد
أن تراجع سهم الغانم منتصف الجلسة واستقر
الصفاة وربح سهم «جي إف إتش» وخسر سهم
إيـفــا كــذلــك نسبة  3.6فــي الـمـئــة ،وكــانــت أسهم
وطني وصناعات وبوبيان بتروكيماويات هي
األفضل أداء بنهاية المطاف في تعامالت جلسة
أمس االستثنائية.
وسيطر اللون األحمر على جميع مؤشرات
األس ـ ــواق ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة ب ـعــد تــراج ـعــات
واضحة في مؤشرات الفيوتشرز األميركية ،التي
تنبئ باتجاه السوق األميركي الذي يفتتح مساء
ذات اليوم ،وكان مؤشر «تاسي» السعودي األكثر
خسارة وبنسبة بلغت  1.2في المئة ،كما سجل
البحريني خسارة بأكثر من نقطة مئوية وكان
البقية قد أقفل على خسائر محدودة ،واستقرت
أسعار النفط برنت تسليم يونيو القادم على
ً
مستوى  119دوالرا للبرميل.

مجلس التأديب يغرم «نور» والعبيان
و«كاب كويت وكورب» ومجلس إدارتها
ق ـ ــرر م ـج ـلــس الـ ـت ــأدي ــب ت ــوق ـي ــع ع ـقــوبــة
الغرامة ضد كل من شركة نور لالستثمار،
وعبداللطيف محمد عثمان العيبان (جرانت
ثــورنـتــون الـقـطــامــي والـعـيـبــان وشــركــاهــم)
بـصـفـتــه م ــراق ــب ال ـح ـس ــاب ــات ال ـخ ــارج ــي لـ
«ن ــور» ،لمخالفتهما قــواعــد أم ــوال العمالء
وأصـ ــول ـ ـهـ ــم وح ــوكـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وذلـ ــك
بـتـغــريــم «نـ ــور» ع ـشــرة آالف دي ـنــار عــن كل
مخالفة من المخالفتين المسندتين اليها،
وتغريم العيبان (جرانت ثورنتون القطامي
والـ ـعـ ـيـ ـب ــان وشـ ــركـ ــاهـ ــم) ب ـص ـف ـت ــه م ــراق ــب
الحسابات الخارجي لـ «نــور» خمسة آالف
دينار عن المخالفة المسندة إليه.
كما قــرر المجلس توقيع عقوبة غرامة

قـ ــدرهـ ــا  5آالف دي ـ ـنـ ــار ضـ ــد ش ــرك ــة ك ــاب
كويت للوساطة المالية لمخالفتها قواعد
أخ ــاق ـي ــات ال ـع ـمــل ،ب ــاالض ــاف ــة ال ــى تــوقـيــع
عقوبة غرامة قدرها  20ألف دينار ضد خالد
محمد الشمالي لمخالفته قواعد اإلفصاح
والشفافية.
وعلى صعيد آخر ،قرر المجلس توقيع
عقوبة الغرامة ضد كل من شركة كاب كورب
لالستثمار ،وأعضاء مجلس إدارة الشركة
التالية أسماؤهم :حمد عبدالعزيز الشايع-
ً
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة (س ــاب ـق ــا) ،وعـصــام
خليل الرفاعي عضو مجلس إدارة ،ورائد
ً
محمد الصالح عضو مجلس إدارة (سابقا)،
وتميم عبدالعزيز المنصور عضو مجلس

ً
إدارة (سابقا) ،ويوسف عيسى الحساوي
ً
نائب رئيس مجلس إدارة (سابقا) ،وعبدالله
ً
راشد بوقماز -عضو مجلس إدارة (سابقا)،
بــاالضــافــة الــى أعـضــاء لجنة الترشيحات
والمكافآت بـ «كاب كورب» التالية أسماؤهم:
ح ـم ــد ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـش ــاي ــع رئـ ـي ــس لـجـنــة
ً
الترشيحات والمكافآت (سابقا) ،وعصام
خليل ا لــر فــا عــي عـضــو لجنة الترشيحات
والـمـكــافــآت ،ورائ ــد محمد الـصــالــح عضو
ً
لـجـنــة الـتــرشـيـحــات وال ـم ـكــافــآت (ســاب ـقــا)،
وتميم عبدالعزيز المنصور -عضو لجنة
ً
الترشيحات والمكافآت (سابقا) ،لمخالفتهم
قــواعــد حوكمة الشركات وأنشطة األوراق
المالية واألشخاص المسجلة أسماؤهم.

في عمليات بيع أصول ،وتواطؤ من
ّ
وتعمد التأخر
مراقبي حسابات،
ف ــي اإلفـ ـص ــاح ع ــن م ـع ـلــومــات من
شأنها حصر االستفادة على جهات
م ـح ــددة أو مـطـلـعـيــن م ــن مجلس
إدارة الشركة.ولفتت إلــى أن هيئة
األســواق باشرت منذ فترة دراسة
مستفيضة حول أدوات استثمارية
مــال ـيــة بــدي ـلــة لـلـمـحــافــظ الـمــالـيــة
المجمعة ،والتي يتم التداول بها

أخبار الشركات
ً
«برقان» :أبل رئيسا
لخدمات األفراد

«ريم» توافق على تسوية مديونية
«وربة» و«اإلمارات للتجارة»

أفـ ـ ــاد ب ـن ــك ب ــرق ــان ب ـت ـع ـي ـيــن حـمـيــد
أبــل بوظيفة رئـيــس مــديــري مجموعة
الخدمات المصرفية لألفراد لدى البنك،
بعد الحصول على موافقة بنك الكويت
المركزي.

واف ـ ــق م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة ريــم
العقارية على تسوية مديونية بنك
وربة ومقاول برج الصالحية (شركة
اإلمارات للتجارة العامة والمقاوالت)،
واتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراء ال ـقــانــونــي الـ ــازم،
والتصرفات الالزمة في هذا الشأن.
وقالت «ريم» ،إن مجلس إدارة الشركة

واف ـ ــق ع ـلــى ال ـت ـس ــوي ــة ،وفـ ــق أف ـضــل
وأعلى عرض سعر ُمقدم .كما وافق
مجلس اإلدارة على مــا ُيستجد من
أعـمــال ،إذ تــم اعتماد كـتــاب ترشيح
العضو الممثل لشركة ديار الكويت
العقارية ،عيد الرشيدي في عضوية
مجلس إدارة «ريم».

قــالــت شــركــة ج ـيــاد الـقــابـضــة ،إنها
ستقوم بمباشرة إجراءات الطعن على
قرار مجلس التأديب والذي أقر تغريم
الشركة  20ألــف ديـنــار بـشــأن مخالفة
قواعد اإلفصاح والشفافية.

كشفت شركة الصالحية العقارية
ع ــن ق ـي ــام إح ـ ــدى ش ــرك ــات ـه ــا ال ـتــاب ـعــة
ب ـش ــراء ع ـقــار ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
بقيمة إجمالية بلغت  4.055ماليين
جنيه إسترليني أو مــا ُيـعــادل 1.622
مليون دينار .وقالت «الصالحية» ،إن
شركتها التابعة صالحية إنفستمنت
(ب ــرمـ ـنـ ـغـ ـه ــام) ل ـي ـم ـت ــد ،وال ـم ـم ـل ــوك ــة
لـلـمـجـمــوعــة بـنـسـبــة  100ف ــي الـمـئــة،
اشترت العقار ُ
المشار إليه أعــاه في
مدينة برمنغهام بالمملكة المتحدة.

وأوضـ ـح ــت أن ال ـع ـق ــار ي ـقــع ضمن
موقع مشروع الشركة «بيورما كوارتر»
في وسط مدينة برمنغهام ،حيث سيتم
إعـ ــادة ت ـطــويــره؛ لـ ُـي ـعــزز م ــن مـكــونــات
المشروع التجارية والسكنية.
وبينت أن األث ــر الـمــالــي للمعلومة
الجوهرية السابقة يتمثل فــي زيــادة
بإجمالي قيمة العقارات االستثمارية
ُ
لـلـشــركــة ،وس ــوف ت ــدرج قيمة العقار
الـمــذكــور أع ــاه فــي الـبـيــانــات المالية
للشركة.

«جياد» تطعن على قرار
مجلس التأديب

الربيعان
«الدولي»ً :
ً
مدققا داخليا
ذكـ ــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي أنـ ــه تم
تعيين منال الربيعان بمنصب المدقق
الــداخ ـلــي ال ـع ــام ،بـعــد أخ ــذ الـمــوافـقــات
ً
الرسمية من الجهات الرقابية ،اعتبارا
من أمس.

ً
تابعة لـ«الصالحية» تشتري عقارا بـ  1.6مليون دينار

ً
«أصول» :أحمد عبدالقادر مساعدا للرئيس التنفيذي

لفتت شركة أصول لالستثمار إلى تعيين أحمد عبدالقادر محمد بوظيفة
ً
ً
مساعد الرئيس التنفيذي  -إدارة االستثمار ،مباشرا عمله اعتبارا من اليوم.

ّ
شركات تعدت على أمالك الدولة بإقامة
مصانع متكاملة خارج حدودها
●

جراح الناصر

ال يـ ـ ـ ــزال م ـس ـل ـس ــل ال ـت ـع ــدي
على أمــاك الدولة من قبل عدد
ً
م ــن ال ـم ـصــانــع م ـس ـت ـمــرا ،حيث
ضبطت فــرق التفتيش شركات
أقــامــت مصانع متكاملة خــارج
ً
حدود قسائمها ،مختلفة تماما
عن مساحة التشوين الممنوحة
لها من الهيئة العامة للصناعة.
وتـ ـع ـ ّـدى ع ــدد م ــن الـمـصــانــع
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــة م ــن
دون تـ ـ ـص ـ ــار ي ـ ــح ،ب ـم ـس ــا ح ــات
م ـخ ـت ـل ـف ــة ت ـ ـ ـتـ ـ ــراوح بـ ـي ــن 300

و 500م ـت ــر ،و ت ـق ــع ف ــي منطقة
أم ـغ ــرة ال ـص ـنــاع ـيــة ،واس ـت ـغــال
ت ـل ــك الـ ـمـ ـس ــاح ــات فـ ــي ت ـشــويــن
الـ ـح ــاوي ــات وأعـ ـم ــال الـ ـح ــدادة،
وهــو ما ّ
يعد مخالفة للقوانين
الصناعية.
وك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ،ل ـ ـ
«الـ ـج ــري ــدة» ،أن الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة ضبطت تلك المصانع،
ح ـيــث قــامــت ب ــإن ــذار مصنعين
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـعـ ــدي عـ ـل ــى أم ـ ــاك
ال ــدول ــة ،وفـقــا لتوصية اللجنة
الدائمة للمخالفات الصناعية،
حيث إن التعدي خالف قوانين

النفط يرتفع مع تخفيف قيود «كوفيد  »19في الصين
البرميل الكويتي يصعد  3.50دوالرات ليبلغ 119.95
ارت ـ ـف ـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـف ــط
الكويتي  3.50دوالر ليبلغ 119.95
دوالر للبرميل فــي ت ــداوالت أمس
ً
األول مقابل  116.45دوالرا للبرميل
في تداوالت يوم الجمعة الماضي
وفــق السعر المعلن مــن مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،ارتفعت
أسـعــار النفط صباح أمــس ،بفعل
انتعاش متوقع للطلب في الصين
مع تخفيف ثاني أكبر اقتصاد في

العالم القيود الصارمة التي فرضت
الح ـ ـتـ ــواء ج ــائ ـح ــة «ك ــوف ـي ــد ،»19
ووسط شكوك في أن زيادة اإلنتاج
الـمـسـتـهــدفــة م ــن مـنـتـجــي «أوبـ ــك»
ستخفف من شح المعروض.
ارت ـف ـعــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
ً
برنت  76سنتا أو  0.6بالمئة إلى
ً
 120.27دوالرا للبرميل.
وارتـفـعــت العقود اآلجـلــة لخام
غــرب تكساس الوسيط األميركي
ً
 83سنتا أو  0.7بالمئة إلى 119.33

ً
دوالرا للبرميل .ووصــل المؤشر
إلى أعلى مستوى في ثالثة أشهر
ً
عند  120.99دوالرا أمس األول.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة فـ ـ ــي ب ـك ـيــن
وشنغهاي ،المركز التجاري ،إلى
طبيعتها فــي األي ــام األخـيــرة بعد
شهرين من اإلغالق الصارم لوقف
بؤر تفش لمتحور أوميكرون من
فيروس كــورونــا .وتــم رفــع الحظر
ع ـلــى ال ـ ـمـ ــرور وف ـت ـحــت الـمـطــاعــم
أبوابها لتقديم خدمة تناول الطعام

أمس األول في معظم أنحاء بكين.
وقالت تينا تينج المحللة في
(سي.إم.سي .ماركتس) «يمكننا أن
نشهد زيادة في الطلب على الوقود
مع عودة السيارات إلى الطرق في
ال ـم ــدن ال ـك ـبــرى ،وع ـ ــودة الـمــوانــئ
ً
تدريجيا إلى العمل الطبيعي في
الصين».
ورف ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـعــوديــة ،أك ـبــر ُم ـص ــدر للنفط،
سعر البيع الرسمي لشهر يوليو

في الوقت الحالي بأشكال أخرى
غير منظمة ،بيد أن هــذه األدوات
تحيط بها بعض المخاطر ،إذا لم
يتم اإلســراع في إقــرار التشريعات
الخاصة بها ،السيما أن التعامل
بـبـعــض األدوات ،م ـثــل ال ـس ـنــدات
والصكوك ،شهد نشاطا كبيرا خالل
الفترة الماضية.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـن ـظ ــام اآلل ــي
لـلـتـقــاريــر الـمـطـلــوبــة م ــن مــديــري

المحافظ االستثمارية عبر البوابة
اإللـكـتــرونـيــة لهيئة أس ــواق المال
ساهم في إنهاء الدورة المستندية،
وإحـكــام الرقابة على كــل عمليات
المحافظ االستثمارية في السوق
ال ـمــالــي ،ويـسـهــم بشكل كبير في
ت ـقــويــض ج ـم ـيــع ال ـع ـم ـل ـيــات غير
الملتزمة بما جاء في القانون رقم
 7لعام  2010والئحته التنفيذية
وتعديالتهما.

لخامها العربي الخفيف إلى آسيا
بمقدار  2.10دوالر من يونيو عند
ع ــاوة قــدرهــا  6.50دوالرات فوق
ً
متوسط خامي ُعمان  /دبي ،بعيدا
عن أعلى مستوياتها المسجلة في
مايو عندما ارتفعت األسعار إلى
مستويات كبيرة بسبب مخاوف
من تعطل اإلمدادات الروسية.
واألس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،قـ ــررت
منظمة البلدان المصدرة للبترول
«أوب ـ ــك» وح ـل ـفــاؤهــا ،أو مــا يعرف

ب ــاس ــم «أوبـ ـ ـ ــك » ،زي ـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج
لشهري يوليو وأغسطس بمقدار
 648ألف برميل يوميا ،أو بزيادة
ً
 50بالمئة أكثر مما كــان مخططا
ً
له سابقا.
من جهة أخرى ،أظهر استطالع
أولي لـ«رويترز» أن مخزونات الخام
األم ـيــركــي تــراجـعــت عـلــى األرج ــح
األسبوع الماضي ،بينما ارتفعت
مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

الـ ـصـ ـن ــاع ــة ،وتـ ـضـ ـم ــن اإلنـ ـ ـ ــذار
ضــرورة إزالــة المخالفات خالل
ش ـه ــر ،وفـ ــي حـ ــال عـ ــدم اإلزالـ ـ ــة،
س ـي ـتــم اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات أش ــد،
ً
وفقا للقواعد المعمول بها في
هذا الشأن.
من جانب آخر ،أغلقت الهيئة
قسيمة مخصصة لمحطة وكراج
بـمـنـطـقــة ال ـشــويــخ الـصـنــاعـيــة،
وذلـ ــك ل ــوج ــود س ـكــن ع ـمــال في
الميزانين ،وسيستمر اإلغــاق
حـ ـت ــى يـ ـت ــم إزال ـ ـ ـ ــة ال ـم ـخ ــال ـف ــات
واآلثار المترتبة عليها.
وخ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ـت ـ ـي ـ ــن ت ــم

إنذارهما كذلك ،تملكان قسائم
م ـغ ـل ـق ــة وت ـ ـق ـ ـعـ ــان ف ـ ــي م ـن ـط ـقــة
صـ ـبـ ـح ــان الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،ح ـيــث
ش ــددت على ض ــرورة إزال ــة تلك
المخالفات خالل شهر ،وفي حال
عدم اإلزالة سيتم اتخاذ إجراءات
أشد قد تصل الى السحب ،مبينة
أن الـمـخــالـفــات ج ــاء ت مخالفة
القانون رقم  56لسنة  1996في
ش ــأن إص ــدار قــانــون الصناعة،
وال ـقــانــون رق ــم  22لـسـنــة 2009
فــي ش ــأن الـمــوافـقــة عـلــى قــانــون
ّ
الموحد لدول
التنظيم الصناعي
مجلس التعاون.
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اقتصاد

فهد الغانم :خطوة تشجع الكيانات العائلية األخرى على تلك الخطوة

فهد الغانم ويوسف القطامي (تصوير نوفل إبراهيم)

نثمن ثقة
مجموعة
الغانم
ومستعدون
لتذليل
أي عقبات
للراغبين

العصيمي

مهتمون
بجذب المزيد
من الكيانات
العائلية
الناجحة
للبورصة

الخرافي

بورصة
الكويت
جاذبة
ومواتية
الستقطاب
إدراجات
عائلية
جديدة

الفالح

رجل األعمال علي الغانم يقرع جرس اإلدراج

شهدت بورصة الكويت أمس إدراج شركة عائلية
جديدة تملك سلسلة وكاالت نوعية ،حيث تم بنجاح
إدراج شــركــة أوالد عـلــي ال ـغــانــم ل ـل ـس ـيــارات ،الـتــي
أصبحت بتلك الخطوة أول شركة عائلية لوكاالت
السيارات تدرج في األسواق الخليجية.
وحضر المؤسس رجل األعمال علي محمد ثنيان
الغانم مراسم وفعاليات اإلدراج ،حيث قــرع جرس
اإلدراج معلنا بــدء تــداول سهم الشركة رسميا في
بورصة الكويت باسم رمــزي للشركة في مقصورة
اإلدراج «الغانم».
وق ـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة أوالد عـلــي
الغانم للسيارات فهد الغانم ،في مؤتمر صحافي
عـقــب اإلدراج« ،نـعـتــز بــالـثـقــة الـكـبـيــرة الـتــي أواله ــا
الـمـســاهـمــون ل ـنــا ،وال ـت ــي تـجـســدت ف ــي إق ـب ــال غير
مسبوق بالكويت على االكتتاب ،حيث بلغت التغطية
 11مــرة لحصة نسبتها  45فــي المئة مــن رأسـمــال
الشركة البالغ نحو  27.75مليون دينار ،وهي أعظم
ثقة وأبلغ تقدير وشهادة تأكيد على جودة الشركة
التي نقدمها للسوق المالي الكويتي» ،مشيرا إلى أن
المكتتبين أفراد ومؤسسات.
ويــأتــي ق ــرار الـشــركــة ب ــاإلدراج فــي ســوق األسهم
استشرافا منها للتوجهات الحالية لألسواق العالمية
والتوقعات في المستقبل القريب ،ورغبة في توسيع
آفاق االستثمار ،السيما في ظل التعثر الذي تشهده
الشركات العائلية على الصعيدين الدولي واإلقليمي
ع ـن ــد وص ــول ـه ــا إلـ ــى ال ـج ـي ــل ال ـث ــال ــث ،ح ـي ــث تـشـيــر
الـمــؤشــرات االقتصادية إلــى أن شــركــات المساهمة
العامة ستتسيد المشهد في المستقبل القريب.
وأضـ ــاف ال ـغــانــم أن إدراج ال ـشــركــة ف ــي بــورصــة
الكويت يدخل أيضا ضمن استشعارها لواجباتها
الرئيسية كشركة رائدة في المنطقة عموما والكويت
على وجه الخصوص ،حيث تهدف إلى تبني مفاهيم
الشفافية والـحــوكـمــة ،وتــوسـيــع نـطــاق الـعـمــل ،بما
يــؤدي إلــى استحداث المزيد من الفرص الوظيفية
المتميزة للشباب ،كما أن اإلمكانات الكبيرة التي
تحظى بها الشركة وكــوادرهــا المتميزة تمثل قوة
دفع إضافية تمكنها من تحقيق أهدافها المعلنة.
وأكـ ــد ان اإلقـ ـب ــال ال ــواس ــع الـ ــذي وج ــدت ــه عملية
االكـتـتــاب مــن قـبــل المستثمرين مــن داخ ــل وخ ــارج
الكويت يشير بوضوح إلى الثقة الكبيرة التي تتمتع
بها الشركة ،مضيفا أن هذا الزخم يضعهم أمام تحد
كبير لتلبية احتياجات العمالء وأصحاب المصلحة
األساسيين« ،ونفخر بأننا أول شركة عائلية خليجية
ُ
تعمل في قطاع السيارات تدرج في األسواق المالية
بالمنطقة ،ونتمنى أن تتخذ بقية الشركات العائلية
الخليجية التي تمارس هذا النشاط نفس مسارنا
الذي نتوقع أن يحقق قيمة مضافة وفائدة حقيقية
لالقتصادات الوطنية».
وأفاد بأن األسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه
الـخـطــوة هــي الـمـصــاعــب الـتــي تــواجـهـهــا الـشــركــات
العائلية في كل أنحاء العالم ،متابعا« :المؤشرات
التي أمامنا تؤكد أن ما يتراوح بين  70و 80في المئة
من الشركات العائلية على المستوى الدولي تنهار أو
تتعثر عند وصولها إلى الجيل الثالث ،كما تتعرض
لمشكالت متعددة بسبب تعاقب األجيال واختالف
وجهات النظر ،لذلك رأينا أن من الحكمة االستفادة
م ــن تـلــك ال ـت ـجــارب وإدراج ال ـشــركــة ف ــي ال ـبــورصــة،
كما أن الشركات المدرجة تتمتع بمستوى عال من
الشفافية والحوكمة ،مما يساعد على توسع األعمال
داخل وخارج البالد ،وبالتالي زيادة اإليرادات ورفع
مستوى األرباح».
يذكر أن «أوالد علي الغانم للسيارات» هي الوكيل
الــرس ـمــي ل ـس ـيــارات «ب ــي إم دب ـل ـيــو» و»الن ـ ــد روف ــر»
و»رولز رويس» و»ماكالرين» و»ميني كوبر» و»جيلي»
و»غ ــري ــت وول م ــوت ــوز» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ك ـمــا تمتلك
وكاالت عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات
واإلطارات ،وهي مساهم رئيسي في وكالتي «بي إم
دبليو وميني» في العراق ومصر.

نجاح كبير
وأك ــد الـغــانــم أنــه سعيد بالنجاح ال ــذي صاحب
عملية اكتتاب الشركة وإدراجها في بورصة الكويت،
وال ـ ــذي ي ـعــد اإلدراج األك ـب ــر ف ــي ت ــاري ــخ ال ـبــورصــة

التشغيلية الـنــاجـحــة فــي ال ـســوق تـتــابــع باهتمام
وشـغــف ت ـطــورات مـثــل هــذه اإلدراجـ ــات الـتــي تؤتي
ثمارها بالفعل ،وأكد أن الباب مفتوح على مصراعيه
الستقطابها خالل الفترة المقبلة.

حافز كبير

ً
مرحبا بخالد الفالح
محمد العصيمي

حضور فعاليات اإلدراج

اعتذار وتقدير
قال الغانم« :أعتذر من جميع المستثمرين على انخفاض
نسبة التخصيص لألسهم بسبب اإلقبال الكبير على التغطية
التي بلغت  ١١مــرة ...اعذرونا الطلب كان كبيرا جــدا» ،معبرا
عــن ش ـكــره وت ـقــديــره لهيئة أسـ ــواق ال ـمــال وإدارة الـبــورصــة
«لجهودهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا خالل عملية
اإلدراج ،وكذلك شركة االستثمارات الوطنية وبيتك كابيتال
وإف جي هيرمس ،ومديري االكتتاب ،ومن ساهم في إنجاح
هذا االكتتاب ،على الجهد المبذول في االكتتاب األكبر واألنجح
في تاريخ بورصة الكويت».
مــن حيث حجم التغطية ،والـطــرح شهد إقـبــاال من
األوس ــاط االسـتـثـمــاريــة المختلفة مــن المؤسسات
الـمــالـيــة والـصـنــاديــق وال ـشــركــات واألف ـ ــراد ،مـشــددا
على أن «ثقة المستثمرين تحملنا مسؤولية كبيرة
أمامهم».
وك ـ ـشـ ــف أن «ال ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن إدراج الـ ـش ــرك ــة هــو
استمراريتها إلى ما ال نهاية ،السيما مع تعثر نحو
 ٧٠إل ــى  ٨٠فــي الـمـئــة مــن الـشــركــات الـعــائـلـيــة حــول
العالم ،مع وصول الجيل الثالث لإلدارة ،مما حفزنا
على تلك الـخـطــوة ،إضــافــة إلــى الــرغـبــة فــي االلـتــزام
بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية التي سنحظى
بـهــا مــن خ ــال إدراج أسـهــم الـشــركــة فــي الـبــورصــة،
وهو ما سيقدم مساهمة وإضافة كبيرة لالقتصاد
الوطني».
ول ـفــت إل ــى أن تخصيص األس ـهــم كــانــت مــوزعــة
نسبة وتناسبا بين الشركات والصناديق واألفراد
وال ـمــؤس ـســات ،حـتــى ت ـكــون تشكيلة المستثمرين
مناسبة لـلـســوق .وردا عـلــى س ــؤال بـشــأن إمكانية
تراجع سعر السهم خالل التداول عن سعر االكتتاب،
أس ــوة بـبـعــض األس ـهــم الـســابـقــة ،أوض ــح أن «سعر
السهم سيخضع آللية العرض والطلب في السوق،
إضافة الى أننا سنعمل مستقبال على تعيين صانع
سوق للسهم».
وبشأن استثمارات الشركة في قطاع السيارات
المستقبلية لتحسين سعر السهم ،أفاد بأن الشركة
لــدي ـهــا اس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـص ــري ،مـعــربــا

ً
ال نية لإلدراج الخارجي حاليا
أكد الغانم أنه ال توجد توجهات حاليا
أو قـ ــرار ب ـ ــإدراج شــركــة أوالد عـلــي الـغــانــم
للسيارات فــي أي أســواق خارجية ،مشيرا
إلى أن الخطوة الحالية هي بورصة الكويت
فقط.

ً
ً
شـهــدت عملية اإلدراج ح ـضــورا كـبـيــرا مــن الـقـيــادات المالية
واالستثمارية والمسؤولين في السوق المالي وأعضاء مجلس
إدارة شركة أوالد علي الغانم ،إذ حضر مراسم اإلدراج الرئيس
التنفيذي لشركة االستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ،والرئيس
التنفيذي لشركة كامكو فيصل صــرخــوه ،والرئيس التنفيذي
لمجموعة هيرمس للوساطة الكويت أحمد والــي ،والمستشار
القانوني لبورصة الكويت أشرف سمير ،وعضو مجلس إدارة
«أوالد علي الـغــانــم» علي م ــرزوق الـغــانــم ،وعضو مجلس إدارة
الشركة محمد خالد الغانم ،والرئيس التنفيذي لشركة بيتك
كابيتال عبدالعزيز المرزوق.

ً
سنوزع أرباحا
لجميع المساهمين
في سبتمبر عن
النصف األول

أكبر اكتتاب في
تاريخ الكويت على
مستوى الشركات
العائلية يعكس ثقة
المستثمرين

أعلى تغطية
الكتتاب خاص
ً
وصل إلى  11ضعفا
وبلغت قيمته مليار
دينار

عن أمله أن يواصل ســوق السيارات المحلي نموه
بمعدالت جيدة ،وأوضح أن «سوق السيارات العالمي
يــواجــه مخاطر مثل أي قـطــاع آخ ــر ،لكنها مخاطر
محسوبة بالنسبة لنا ،وقادرون على التعامل معها،
وليست بذات القدر الضاغط كالقطاعات األخرى».

سابقة تاريخية
من جهته ،ذكر رئيس اللجنة التنفيذية في بورصة
الـكــويــت بــدر الـخــرافــي أن إدراج شــركــة علي الغانم
وأوالده تعد سابقة هي األولى من نوعها إلدراج كيان
عائلي تشغيلي كبير بهذا الحجم والنجاح ،مبينا أن
مثل هذه اإلدراجات النوعية ستكون لها انعكاسات
إيجابية على البورصة حاضرا ومستقبال.
ولفت الخرافي إلــى أن االهتمام ب ــإدراج وتــداول
أس ـهــم ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة ب ــدأ يـظـهــر لـلـنــور بـقــوة
وي ـح ـظ ــى ب ــاه ـت ـم ــام ك ـب ـي ــر ،مـ ــا ي ـض ـم ــن اس ـت ــدام ــة
واستمرارية تلك الكيانات ويعزز تماسك األجيال
المتعاقبة ،مضيفا أن العملية يترتب عليها دائما
تنويع شريحة المساهمين ،بما يضمن لها سيولة
عالية ومعدالت دوران مرتفعة وكذلك تقييم أفضل.
وأفــاد بــأن إدراج الشركات العائلية يعطي والء
أكبر للعالمة التجارية ،مؤكدا أن إدراج شركة أوالد
عـلــي الـغــانــم ج ــاء وفـقــا ألعـلــى الـمـعــايـيــر العالمية،
حيث مــرت العملية بـتـطــورات مختلفة خــال طرح
األسهم لالكتتاب وإدارتها بكل حرفية من قبل فريق
مستشاري اإلدراج بـقـيــادة االسـتـثـمــارات الوطنية
وبـمـشــاركــة عــدد مــن الـشــركــات الـكـبــرى ،وأع ــرب عن
تـفــاؤلــه بمستقبل بــورصــة ال ـكــويــت ،خـصــوصــا أن
إدراج الـكـيــانــات التشغيلية يــزيــد إق ـبــال األوس ــاط
االستثمارية المختلفة محليا وخارجيا.
وك ـش ــف ع ــن م ـب ــاح ـث ــات أولـ ـي ــة ت ـجــري ـهــا شــركــة
االستثمارات الوطنية مع أكثر من مجموعة تشغيلية
محلية لإلدراج ،وسيتم اإلفصاح عن التفاصيل في
الوقت المناسب وعند التوصل إلــى اتفاق نهائي،
الف ـتــا إل ــى أن ه ـنــاك كـثـيــرا م ــن ال ـشــركــات الـعــائـلـيــة

رحب الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت
محمد العصيمي بإدراج شركة علي الغانم وأوالده
في البورصة ،وتداول أسهمها في السوق األول ،بعد
نجاح أكبر طرح ثانوي لشركة عائلية محلية ،مؤكدا
أن هذا اإلدراج يعد نوعيا ،وستكون له آثار إيجابية
ع ـلــى تـشـجـيــع ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـش ــرك ــات والـمـجــامـيــع
التشغيلية الكويتية خالل الفترة المقبلة.
وق ــال العصيمي ،خــال المؤتمر الـصـحــافــي ،إن
تــوفـيــر مـثــل ه ــذه ال ـفــرص ال شــك فــي أن ــه يستقطب
شــرائــح مختلفة مــن المستثمرين ،مضيفا أن مثل
هذه العمليات ستؤثر باإليجاب في دفع منظومة
السوق نحو المزيد من التطور في المستقبل وجذب
سيولة إضافية ،والبورصة مستعدة للتعاون وتذليل
أي عقبات.
ووج ـ ــه ال ـش ـك ــر إل ـ ــى ش ــرك ــة أوالد ع ـل ــي ال ـغــانــم
للسيارات على تلك الـمـبــادرة ،مشيدا بــدور شركة
االستثمارات الوطنية ،بالتعاون مع شركة كامكو
انفست وهيرميس وبيتك كابيتال ،على دورهم في
إدارة الطرح واإلدراج بكل اقتدار.

إقبال منقطع النظير
من جهته ،ذكر عضو مجلس إدارة «االستثمارات
الــوطـنـيــة» (مستشار اإلدراج) خــالــد الـفــاح أن قيد
شركة علي الغانم وأوالده للسيارات وتداول أسهمها
في البورصة يعد إدراجا تاريخيا لعدة أسباب ،منها
اإلقبال منقطع النظير على االكتتاب من قبل شرائح
المستثمرين المختلفة بين أفراد وصناديق وشركات
ومؤسسات كبرى.
وأضاف الفالح أنها المرة األولى التي يشارك فيها
 4مستشارين ماليين ما بين االكتتاب واإلدراج ،حيث
استغرقت عمليات التجهيز لإلدراج زمنا قياسيا بين
انتهاء االكتتاب واإلدراج الرسمي ،مبينا أن اإلدراج
جــاء ناجحا ،حيث بــدأ ت ــداول سهم الشركة بسعر
أعلى من االكتتاب بنحو  20في المئة ،حيث بدأت
أول صفقة عند  950فلسا.
وك ـشــف ع ــن رص ــد إق ـب ــال ال ـعــديــد م ــن ال ـشــركــات
وال ـم ــؤس ـس ــات وال ـص ـن ــادي ــق الـمـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة
واألف ـ ــراد عـلــى ال ـطــرح ،مــا دع ــا «االس ـت ـث ـمــارات» الــى
تخصيص  60فــي المئة مــن الـمـطــروح للصناديق
والشركات المحلية واألجنبية ،ونحو  35في المئة
لــأفــراد وفقا للمعايير العالمية المتبعة ،مضيفا
أن االكتتاب كان محمال بعوائد ،حيث افتتح السهم
تعامالته الرسمية عند مــزاد االفـتـتــاح بسعر 950
فلسا ،بزيادة  20في المئة عن سعر االكتتاب البالغ
 793فلسا.
وأشاد بجهود قياديي الشركة ،وعلى رأسهم العم
المؤسس علي ثنيان الغانم ،لحرصهم على اإلدراج
في بورصة الكويت ،وأثنى على دور هيئة أســواق
المال والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة والفريق
االستشاري ،متابعا« :بدورنا سنعمل على تشجيع
الشركات العائلية المحلية والنفطية والحكومية على
اإلدراج في البورصة خالل الفترة المقبلة».
ول ـفــت إل ــى أن الـبـيـئــة االسـتـثـمــاريــة فــي بــورصــة
الكويت باتت مواتية لمزيد من التطوير ،بما يساعد
ع ـلــى ج ــذب ال ـم ــزي ــد م ــن رؤوس األم ـ ـ ــوال الـمـحـلـيــة
واألجنبية ،واستقطاب شركات نوعية خالل الفترة
المقبلة ،حيث إن السوق شهد إدراج  8شركات فقط
منذ عــام  ،2018فــي الــوقــت الــذي تشهد فيه أســواق
مجاورة ،مثل السوق السعودي ،إقباال كثيرا سنويا،
والمشهد المحلي أصبح مهيأ للمزيد من استقطاب
هذه الكيانات« ،ونحن مهتمون بتوفير أدوات مالية
وفرص استثمارية أكبر للمتعاملين مستقبال ،واألمر
يستدعي تعاونا من جميع األطراف».

توزيع أرباح في سبتمبر

رفض أي طلب حكومي لالكتتاب

قال فهد الغانم إن سهم شركة أوالد علي الغانم للسيارات
محمل بــاألربــاح ،مضيفا أنــه بــالــرغــم مــن أن أحقية األرب ــاح
للنصف األول للمساهمين األوائل قبل عملية االكتتاب فإنه
وببادرة إيجابية ورغبة في مشاركة الجميع األرباح تقرر أن
تشمل التوزيعات المساهمين الجدد ،ومن المرتقب أن يتم
توزيع أرباح في سبتمبر المقبل عن النصف األول.

ذكــر الغانم أنــه منذ بداية الطرح تم التأكيد على رفض
أي طلب ألي جهة حكومية أيــا كانت لالكتتاب في الشركة،
حيث تم قصر الطرح على المستثمرين األفراد والمؤسسات
الخاصة فقط.

خلط السياسة باالقتصاد

شركات عائلية أخرى في الطريق
أشار الغانم إلى أن عملية إدراج شركة أوالد علي الغانم
ستكون محفزة لشركات ومجاميع عائلية أخرى ،مؤكدا أنه
تلقى إشادات واسعة من تجار ورجال أعمال لديهم كيانات
عائلية ،وتوقع أن تكون هناك إدراجات لشركات عائلية خالل
المرحلة المقبلة ،متمنيا أن تخطو الشركات العائلية نفس
الخطوة لما في ذلك من إيجابيات عديدة.

جانب من المؤتمر الصحافي عقب اإلدراج

ذكــر الغانم أن تغطية اكتتاب شركة أوالد علي الغانم
لـلـسـيــارات  11م ــرة ،ونـجــاح العملية غير الـمـسـبــوق ،هو
أبلغ رد على مــن شكك وهــاجــم الـطــرح ،خصوصا بعض
السياسيين.
وشدد على أن «هناك خلطا بين السياسة واالقتصاد ،وهو
أمر مضر ،ويجب أن ننأى عنه ،وبدال من ذلك من األجدى الحث
على إدراج الشركات وتشجيعها ،لما في ذلك من فوائد للسوق
المالي» مؤكدا «أننا نعمل بشفافية ووضوح».

١٠
اقتصاد
الحمد :بصمة «الوطني» راسخة ومكانته رائدة في إدارة الثروات
ً
ةديرجلا
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أكد لـ «سيتي واير» أن إدارة الثروات بالمجموعة حققت في  2021أداء استثنائيا بامتياز رغم التحديات
نتطلع
إلى إطالق
صناديق
تستهدف
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الخاصة في
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المدارة عبر
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أسواق جديدة
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في صافي
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قــال الرئيس التنفيذي إلدارة الـثــروات لمجموعة
بنك الكويت الوطني ،فيصل الحمد ،إن إدارة الثروات
في مجموعة بنك الكويت الوطني سجلت في 2021
ً
أداء قــويــا بامتياز ،على الــرغــم مــن التحديات التي
فرضتها جائحة كورونا واستمرار المخاوف المتعلقة
بالتضخم ،والتي تزايدت بقوة بنهاية العام الماضي،
وتظل بصمة «الوطني» راسخة في إدارة الثروات.
وأك ــد الـحـمــد ،فــي مقابلة مــع مجلة سيتي وايــر
العالمية ،أن قيمة األص ــول ال ـمــدارة مــن المجموعة
تجاوزت  17مليار دوالر في عــام  ،2021إضافة إلى
أصول للعمالء ضمن أمانة الحفظ في منصة الوساطة
المالية ،كذلك األصول التي تأتي تحت مظلة منصة
االستشارات« ،فيما يتوزع الجزء األكبر من أصولنا
بين االنتشار اإلقليمي والدولي».
وأوضح أن نمو حجم األصول المدارة يأتي بفضل
قــوة العالمة التجارية للبنك التي يثق بها العمالء
مــن ذوي الـمــاءة المالية العالية فــي داخــل الكويت
ً
وخارجها ،الفتا إلى أن إدارة الثروات شهدت تسجيل
صافي تدفقات جديدة بمعدالت جيدة ،وتميز أداء
منتجاتها بــل وت ـفــوق عـلــى المعايير والـمــؤشــرات
القياسية العالمية.
وأشار إلى أن منصة إدارة الثروات العالمية ،التي
ً
تم تأسيسها أخيرا وتجمع تحت مظلة واحــدة بين
األعمال المصرفية الخاصة وإدارة األصــول ،تمتلك
كفاءات وفريق عمل احترافيا يمتلك الخبرات المتميزة
ً
التي تدعم ترسيخ مكانتنا الريادية إقليميا إلى جانب
زيــادة حصتنا السوقية في إدارة األصــول وتوسيع
ً
قاعدة عمالئنا الحالية في الكويت مع التوسع أيضا
في األسواق اإلقليمية التي تشمل السعودية.

إدارة الدفة

ّ
ً
ً
وعن أداء  ،2022توقع الحمد أن يكون عاما متقلبا
وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا والتداعيات التي
خلفتها الـجــائـحــة وال ــري ــاح المعاكسة المتعلقة بـ
«كوفيد .»19
وأع ــرب عــن اعـتـقــاده بــأنــه «ال ت ــزال لدينا مخاطر
ً
تتعلق بالوباء ،خصوصا عندما يتعلق األمر بالوضع
في الصين ،مما قد يــؤدي إلــى انخفاض في الطلب
العالمي ،وباإلضافة إلى ذلك تفرض الحرب األوكرانية
ً
آث ـ ـ ــارا مـضــاعـفــة ع ـلــى ال ـس ـلــع ك ــذل ــك ع ـلــى الـمـخــاطــر
الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم».
ً
ً
وأش ـ ــار إل ــى أن الـتـضـخــم يـشـكــل أي ـض ــا ت ـحــديــا،
فالتوقعات بــأن جميع البنوك المركزية ستبدأ في
ً
تقليل التيسير الكمي وزيادة أسعار الفائدة ،موضحا
أنــه على الرغم من وجــود الكثير من المخاطر ،فمن
المؤكد أنــه يمكن التحوط منها مــن خــال التنويع
داخل المحفظة.
وقـ ـ ــال ال ـح ـم ــد« :ن ـح ــن ع ـل ــى ث ـق ــة ب ـق ــدرات ـن ــا على
إدارة الــدفــة بما يــراعــي مصلحة عمالئنا وتوجيه
استثماراتهم خالل فترة التقلبات ،إلى جانب تركيزنا
ً
على تقديم حلول مصممة خصوصا لتتوافق مع
احتياجاتهم ،ويعتبر فتح قنوات االتصال وترسيخ
ال ـعــاقــات الــوثـيـقــة م ــع عـمــائـنــا م ــن أبـ ــرز الـعــوامــل
الرئيسية التي تساعدنا في التأكد من مــدى ّ
تحمل
ً
المخاطر وفقا لوضع كل عميل والحرص على تقديم
المشورة المناسبة لتجاوز التقلبات التي نتوقعها».
ً
ً
وأشار إلى أن هناك إقباال متزايدا من العمالء الذين
ً
يتطلعون إلى تنويع استثماراتهم بعيدا عن التركيز

التقليدي لألصول ،إضافة إلى التفكير في التخلص
من األصول غير األساسية لتأسيس ملف استثماري
ً
أكثر تنوعا يناسب احتياجاتهم.
وأوضح أن الكثير من العمالء يسعون إلى الحصول
عـلــى ع ــائ ــدات عـلــى اسـتـثـمــارهــم فــي ف ـئــات األص ــول
المختلفة واقتناص الفرص التي تساعد على التحوط
ضد ارتفاع معدالت التضخم.

توقعات العمالء
وعن أكبر التحديات التي تواجهها إدارة الثروات
في إطار مساعيها لتلبية توقعات العمالء ،أكد الحمد
أن ضمان إدراكنا الصحيح وفهم العميل لمتطلباته
االستثمارية ومستوى تحمله للمخاطر يعتبر الركيزة
األساسية لترسيخ عالقاتنا مع العمالء.
وأضاف أن التحديات كذلك تشمل إيجاد منتجات
ً
تتميز بعائدات توفر نوعا من السيولة ،إضافة إلى
العمل على توعية وتثقيف العمالء حول كيفية تنويع
استثماراتهم خارج نطاق السوق المحلية ،والتصرف
ً
بعقالنية بعيدا عن العواطف عند اختيار االستثمار
المناسب ،هذا إلى جانب التحول من عقلية التداوالت
السريعة إلى االستثمار والتفكير في الهيكلة الطويلة
األجل وتعاقب االستثمارات بما في ذلك التخلي عن
بعض األصول غير األساسية.

أفضل الفرص
وب ـســؤالــه ع ــن ف ـئــات األص ـ ــول ال ـتــي تــوفــر أفـضــل
الـ ـف ــرص ،ش ــدد ع ـلــى أن األصـ ــل ف ــي االس ـت ـث ـمــار هو
ً
الـتـنــويــع ،ن ـظــرا إل ــى أهميته ال ـق ـصــوى ،إضــافــة إلــى
التحديد الصحيح للمخاطر والتعرف عليها وفهم
آفاق االستثمار كأسس نرتكز عليها عند انتقاء الفرص
االستثمارية.
وأكد أن استثمارات الدخل الثابت تعتبر من أبرز
التحديات ،على الرغم من أنه في ظل زيــادة عائدات
السندات ،فقد توفر فرصة جيدة للدخول في مثل تلك
ً
االستثمارات على المدى المتوسط وفقا لألوضاع
التضخمية.
وبالنسبة لألسهم ،أشــار إلــى أنــه على الرغم من
ارتفاع مستويات األسعار ،فإنه ال تــزال هناك أسهم
تعتبر من فرص االستثمار الجذابة ،لكن يجب الحرص
على التنويع ومـحــاولــة االبـتـعــاد عــن استراتيجية
توقيت السوق في هذه البيئة المتقلبة التي نعيشها
ً
حاليا.
وأوضح أن من بين فئات األصول التي توفر أفضل
الـفــرص االستثمارات البديلة التي تشمل االئتمان
الخاص واستثمارات الملكية الخاصة الثانوية والعقار
بجانب البنية التحتية المنتجات المهيكلة وصناديق
ً
االستثمار المتداولة للسلع ،مشيرا إلى أن شركة «إن بي
كيه كابيتال بارتنرز» وهي وحدة االستثمارات البديلة
التابعة لشركة الوطني لالستثمار تعتبر رائــدة في
إدارة االستثمارات البديلة في منطقة الشرق األوسط.

أسواق األسهم
وع ــن م ــدى تـفــاؤلــه ح ـيــال أسـ ــواق األس ـه ــم ،أكــد
ً
الحمد أن هناك فرصا محددة في أسواق في دول
مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية
السعودية واإلمارات ،فعلى سبيل المثال ،يمكن أن
ً
ً
يكون القطاع المصرفي جذابا نظرا إلى بيئة أسعار
الفائدة وقدرتها على زيادة الرافعة التشغيلية.

«الخليج» يختتم أول معسكر تدريب
في تشفير البيانات بالقطاع المصرفي

سلمى الحجاج تتوسط المتدربين
تماشيا مع استراتيجيته لعام  ،2025وسعيا منه لسد
الفجوة في بعض التخصصات التقنية المطلوبة في البنوك،
اختتم بنك الخليج بالشراكة مع شركة  ،CODEDوهي شركة
كويتية متخصصة في البرمجة ،أول معسكر تدريب حول
«تقنية تشفير البيانات» في القطاع المصرفي.
وشارك في معسكر التدريب مجموعة من الشباب الكويتيين
المشغوفين بتقنيات التشفير ،والذين تم اختيارهم بعناية،
لتأهيلهم لـســد فـجــوة ال ـم ـهــارات ،فــي بـعــض التخصصات
المصرفية التي ال يوجد فيها عدد كاف من الكويتيين لشغلها.
وفي إطار خطط بنك الخليج لتوظيف المواهب الشبابية
الكويتية ،المتوافقة مع المنظور الرقمي الستراتيجية ،2025
وبعد تقديمهم مشاريع متميزة في نهاية معسكر التدريب،
أجرت بعض إدارات البنك مقابالت مع المتدربين ،وتم توزيعهم
على إدارات «تكنولوجيا المعلومات» ،و«الخدمات المصرفية
الرقمية» ،و«األمن السيبراني».
من جانبها ،قالت المديرة العامة إلدارة الموارد البشرية،
سلمى الحجاج ،إن مبادرة «أجيال تك» في بنك الخليج تواصل
نجاحاتها في تلبية متطلبات استراتيجية  ،2025الرامية إلى
ترسيخ مكانته كبنك للمستقبل ،وبما يساعد في دفع عجلة
التحول الرقمي الجارية على قدم وساق.
وأش ـ ــارت ال ـح ـجــاج إل ــى أن مـعـسـكــر ال ـت ــدري ــب اسـتـهــدف
تدريب وتطوير مجموعة مختارة من الشباب الكويتي ،سواء
الموظفون الجدد أو المرشحون الداخليون ،عبر تزويدهم بكل
ما يلزم من برامج تكنولوجية تؤهلهم لتقديم حلول تقنية

مبتكرة ،وبما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط
التحول الرقمي على مستوى البنك.
وأفـ ــادت ب ــأن فــريــق ال ـم ــوارد الـبـشــريــة وتـطــويــر الـمــواهــب
فــي البنك يــواصــل العمل على إم ــداد القائمين على تطبيق
استراتيجية  ،2025بكوادر وكفاءات مصرفية متميزة ،قادرة
على المساهمة بفاعلية في ترسيخ مكانته الــرائــدة محليا
كبنك للمستقبل ،من خالل تنفيذ برامج تساعد الخريجين
والموظفين الجدد على تعلم أفضل الممارسات العالمية،
مع تطوير فهم أعمق لألعمال المصرفية ،إضافة إلى تطوير
قدراتهم الفردية والمؤسسية ،للتحول إلى ثقافة التميز في
األداء الموجه نحو النتائج ،مــن خــال تطبيق التعلم على
تحديات األعمال الحقيقية.
وأكدت إيمان بنك الخليج بضرورة تمكين الكوادر والمواهب
الكويتية ،وتدريبهم لالرتقاء بقدراتهم إلى أفضل المستويات،
ً
وفقا ألرقــى المعايير المصرفية العالمية ،بما يمكنهم من
المساهمة في تحقيق األهداف وتجاوز التوقعات في القطاع
المصرفي ،مضيفة« :نفتخر برؤية العديد من قصص النجاح
داخل البنك على مر السنوات الماضية».
ولفتت إلــى أن الهدف الرئيسي لبرنامج «أجيال تــك» هو
تطوير قدرات المشاركين ،بهدف تعزيز ثقافة مدفوعة باألداء،
وتقديم حلول تقنية لتمكين التحول الرقمي على مستوى البنك،
واعتماد ممارسات في إدارة المخاطر على مستوى عالمي،
وجميع تلك األهداف تصب في النهاية باتجاه تزويد العمالء
بخدمات بسيطة ومبتكرة ،تساهم في تمكين النمو المستدام.
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ً
وأشـ ــار إل ــى أن األس ـ ــواق الـمـتـقــدمــة لــديـهــا أيـضــا
ً
مجال للنمو نسبيا ،كما تشكل الــواليــات المتحدة
ً
سوقا مهمة إذ نعمل مع شركائنا لمحاولة اختيار
القطاعات المناسبة.

فهم العميل
وفي معرض رده على سؤال حول زيادة أو تقليل
التعرض ألي فئة من فئات األصول قال الحمد« :منذ
بداية عام  ،2022ونحن ننصح عمالءنا بأن هذا العام
ً
ً
ً
وربما العام المقبل أيضا سيكون عاما متقلبا ،لذلك
ً
وبدال من محاولة ضبط مواءمة القرارات االستثمارية
مع تحركات السوق في بيئة متقلبة كهذه ،فإن األفضل
أن نعود إلى األساسيات.
وتابع أنــه إضافة إلــى ذلــك نعمل على التأكد من
أننا نتحدث مع عمالئنا بشكل متكرر للتأكد من أننا
نفهم متطلبات عمالئنا ،واألهم من ذلك التأكد من فهم
العمالء لمتطلباتهم الخاصة».
ً
وزاد أنه من المهم أيضا في بيئة كهذه التأكد من
أن تحديد المخاطر واألهداف االستثمارية لعمالئنا
ً
ً
ً
مترابط بشكل وثيق ،ولكن هناك شيئا واحدا مؤكدا
هو أنه ال يوجد نهج واحد يناسب الجميع ،وأن إنشاء
ً
المحفظة يعتمد حقا على ملف تعريف العميل.
وأوض ــح الحمد أن ــه على سبيل الـمـثــال ،إذا كان
الـعـمـيــل يـتـطـلــع إل ــى الـتـقــاعــد ف ــي مــرحـلــة م ــا خــال
السنوات من الخمس إلى العشر القادمة ،فإننا ننصحه
باالبتعاد عن المخاطرة والبحث عن المنتجات التي
ً
يمكن أن تمنحه عائدا ،باإلضافة إلى بعض الحماية
لرأس المال.
واسـتـطــرد أنــه بالمثل إذا كــان العميل فــي أوائــل
الثالثينيات من عمره ولديه أفق زي طويل لالستثمار،
فإننا ننصحه بالحفاظ على وتيرة ثابتة لالستقطاع
الموجه لالستثمار ،وأن تكون لديه استثمارات تميل
ً
أكثر ألسهم القيمة بدال من أسهم النمو.
وأوضــح أن هناك فئات أصول معينة مثل الدخل
الثابت الطويل األجــل ،التي من المحتمل أن ننصح
ع ـم ــاء ن ــا ب ــإي ـج ــاد ب ــدائ ــل ع ـن ـهــا داخـ ـ ــل مـحــافـظـهــم
االستثمارية ،إذ تعتبر السندات طويلة األجل في هذه
ً
البيئة التضخمية فئة أصول صعبة .لكن واعتمادا على
ً
العوائد وتفضيالت العميل ،فإننا نرى فرصا متنوعة
ً
في السوق المتقلب الذي نشهده حاليا.

األصول البديلة
وعــن األص ــول البديلة واالسـتـثـمــارات التي يميل
العمالء إلــى تفضيلها أشــار الحمد إلــى أنــه «بصفة
عــامــة ،نميل نـحــو األصـ ــول ال ـتــي تتميز بالتحوط
الطبيعي ضــد التضخم وال ـتــي تتسم بخصائص
ً
التصفية الذاتية ،أي التي تدر دخــا يغطي تكاليف
ً
األص ـ ــل ،فـقـطــاع ال ـع ـقــار يعتبر دائ ـم ــا نـقـطــة تركيز
ً
للمستثمرين اإلقليميين ،خـصــوصــا فــي أج ــزاء من
أوروبـ ـ ــا كــذلــك االس ـت ـث ـمــارات ذات الـصـلــة بالتوجه

فيصل الحمد

نحو تبني معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية
ً
والمؤسسية ،وأيضا فئة العقارات المتعددة الوحدات
السكنية واستراتيجية كور بلس».
وح ـ ـ ــول خ ـط ــط إدارة ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات ن ـح ــو تـبـنــي
استراتيجيات جديدة أو تلبية دعوة استثمارية
محددة في عام  ،2022أكد الحمد أن إدارة الثروات
تتطلع إلطــاق صناديق تستهدف استثمارات
البنية التحتية العالمية ،باإلضافة إلى صناديق
الستثمارات الملكية الخاصة الثانوية تركز على
األسواق المتقدمة وخاصة األميركية في النصف
الثاني من العام الحالي.

أكثر ديناميكية

ً
وردا على ســؤال حــول أحــدث تـطــورات مجال
إدارة الثروات ومشهد األعمال المصرفية الخاصة
في الكويت ّ
بين أن االتجاهات الحالية في الكويت
ً
تتمثل في أن قاعدة عمالء أصبحت أصغر سنا
وأك ـث ــر ديـنــامـيـكـيــة وتـتـمـيــز بــالـثـقــافــة وال ــوع ــي،
إضافة إلى أن التوجه السائد أضحى البحث عن
الحلول القائمة على التكنولوجيا ،باإلضافة إلى
أن البحث عن حلول شاملة بالتعاون مع مدير
عــاقــات المستثمرين لتوفير اسـتـشــارات عامة
والتوصل إلــى حلول استثمارية واالبتعاد عن
السعي لشراء المنتجات فقط.
وقـ ــال ال ـح ـمــد إن إدارة الـ ـث ــروات للمجموعة
ت ـس ـت ـهــدف ف ــي ال ـم ـق ــام األول ال ـع ـم ــاء م ــن ذوي
المالءة المالية العالية في دول مجلس التعاون
الخليجي ،مع التركيز بصفة رئيسية على السوق
المحلية في الكويت وأسواق النمو والتي تتمثل
في السعودية.
وزاد أن معظم الـعـمــاء هــم مــن األفـ ــراد ذوي
ال ـم ــاءة الـمــالـيــة ال ـعــال ـيــة ،بـيـنـمــا عـلــى الـجــانــب
المؤسسي تشكل الكيانات السيادية والمؤسسات
ً
شبه الحكومية أبرز العمالء ،مشيرا إلى أن فرق
الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول
مــوجــودة فــي الـكــويــت ودب ــي فيما يــوجــد فريق
العمليات المصرفية الخاصة بشكل أساسي في
ا لـكــو يــت وجنيف والمملكة العربية السعودية
ولندن.

ّ
«بوبيان» و«زيدا» يوقعان شراكة لدعم عمالء
البنك من المطاعم والكافيهات الناشئة
ّ
وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك
ُ
وشراكة مع شركة زيدا ،التي تعد من أهم
الـمـنـصــات الـعــامـلــة ف ــي م ـجــال األطـعـمــة
والمشروبات ودعم الشركات الناشئة من
المطاعم والكافيهات في الشرق األوسط،
ليصبح لديهم منصات خاصة بالطلب
أونـ ــاي ــن ،وذل ـ ــك ل ــدع ــم ع ـم ــاء ال ـب ـنــك من
الشركات الصغيرة والمتوسطة واألنشطة
التجارية الناشئة التي يمكن أن تنضم
لمنصة «زيدا».
وبهذه المناسبة ،قــال مساعد المدير
الـعــام إلدارة مصرفية األعـمــال للشركات
الصغيرة والمتوسطة ،زيد السعدون ،إن
هذه االتفاقية تأتي في إطار سعي البنك
الدائم لدعم عمالئه من أصحاب األعمال
من األفــراد والشركات ،السيما مع شريك
مثل «زي ــدا» ،األمــر الــذي يوفر لهم العديد
من المميزات التي يمكن أن تساهم في نمو
أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية أعلى
لمواكبة آخر التطورات في مجال الطلب
أونالين لتحفيز بيئة األعمال.
وأوضح السعدون أن هذه الشراكة تأتي
ً
استكماال الستراتيجية بنك بوبيان نحو
عمالئه من اصحاب المشروعات الناشئة،
ً
خاصة المطاعم والكافيهات ،مــؤكــدا أنه
ّ
مــن خ ــال منصة «زي ـ ــدا» تــتـســع فرصهم
نـحــو مــزيــد م ــن االب ـت ـكــار واالب ـ ـ ــداع فيما
يخص مشروعاتهم وتحفيز فرص نموها
ومساعدتها على االنـطــاق فــي مختلف
القطاعات والمجاالت».
وأضــاف أن منصة «زيــدا» ّ
تعد من أهم
المنصات المتعاونة مع عديد من الشركات
الناشئة من المطاعم والكافيهات في الشرق

األوسط ،حيث تدعمهم في الحصول على
مــوقــع للطلب مـبــاّشــرة أونــايــن مــن دون
عـمــوالت ،كما تــوفــر لهم الحلول التقنية
لتنمية حـمــاتـهــم الـتـســويـقـيــة ،وتـعــزيــز
وجودهم على مواقع التواصل ،التي ّ
تعد
م ــن أه ــم مـنـصــات تنمية األع ـم ــال ونمو
المبيعات في الوقت الحالي ،مما يؤدي
بالتبعية لريادة أعمالهم في مجال األطعمة
والمشروبات ،وهو ما يعكس أيضا مدى
ّ
تفوق البنك في دعم المشروعات لتواكب
التطور العالمي نحو االبتكار والتحول
الرقمي.

مضمون االتفاقية

ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة ،أك ــد
ال ـس ـعــدون أهـمـيــة الـ ــدور ال ــذي تــؤديــه
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
اقتصادات الــدول ،ومن بينها الكويت
والـفــرص الوظيفية ،األمــر الــذي يلفت
ّ
الماسة إلقــامــة مثل هذه
إلــى الحاجة
الشراكات لتحقيق التقدم االقتصادي
والتنمية المستدامة لجميع األطراف.
وأوض ـ ــح أن ــه م ــن خ ــال االت ـفــاق ـيــة مع
«زي ـ ــدا» لــن يحصل عـمــاؤنــا عـلــى مجرد
فرصة لعرض خدماتهم ومنتجاتهم من
خالل حلول «زيدا» وحسب ،ولكن بمجرد
التسجيل في التطبيق بإمكانهم التخطيط
واإلدارة والـمـتــابـعــة لـلـمـشــروع ،بجانب
الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات
ال ـلــوج ـي ـس ـت ـيــة وح ـ ـلـ ــول دع ـ ــم ال ـح ـمــات
التسويقية ،أي بمعنى آخر يمكنهم القيام
بتجربة منفردة تعزز كفاءة وأداء المشروع.
ّ
وعدد السعدون جوانب استفادة عميل

«بــوبـيــان» مــن هــذا الـتـعــاون؛ التي تتنوع
بـيــن إدارة ومـتــابـعــة ومــراق ـبــة وخــدمــات
لوجيستية ،إضــافــة إل ــى اكـتـســاب خبرة
في مفهوم العمل على إنجاح مشروع من
البداية حتى تحقيق النجاح المرغوب.
وأش ــار إلــى أنــه من خــال هــذا التعاون
سيتمكن عميل بنك بوبيان من الحصول
على خدمات متكاملة من خالل «زيدا» ،بداية
مــن اخـتـيــار وتصميم الـعــامــة التجارية
لمشروعه خــال  ٤٨ســاعــة فـقــط ،وإع ــداد
قوائم المنتجات ،ثم التدريب على استخدام
موقع الطلب ولوحة التحكم في الطلبات،
ومتابعة وإدارة المخزون ومناطق التسليم،
ومتابعة طلبات العمالء واالطــاع الدائم
على تفضيالتهم ،ومستوى الخدمة لكل
ف ــرع ،ومستويات المبيعات ،األم ــر الــذي
ً
يساعد دائما على تحسين مستوى الخدمة
والنمو المتزايد.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـش ــري ــك ال ـمــؤســس
والــرئ ـيــس التنفيذي لـشــركــة زيـ ــدا ،حمد
الجديع« :نفتخر بعقد شراكة ضمن هذا
النطاق مع إحدى المؤسسات المالية التي
ً
تـعــد ن ـمــوذجــا يـحـتــذى لـمــدى اهتمامها
بالتطورات التكنولوجية وتوفيرها أفضل
الخدمات لرواد األعمال من الفئة الشبابية».
وأضاف الجديع« :نسعى عن طريق هذه
الشراكة إلــى دعــم ومساندة المشروعات
الشبابية والشركات الصغيرة والمتوسطة
من المطاعم والكافيهات المحلية ،السيما
أنها من القطاعات االقتصادية التي يقبل
ً
عليها الشباب في الكويت ،لتشهد نموا
ً
كبيرا في السنوات األخيرة بما تخلقه من
دعم لقطاع التوظيف واالقتصاد ككل».

زيد السعدون

« »KIBيصدر بطاقات مصرفية صديقة للبيئة
ديمة المليفي

فــي خـطــوة استراتيجية تــؤكــد مــدى التزامه
الجاد بتحقيق االستدامة المؤسسية والبيئية
على أوسع نطاق ،باعتباره عضوا له دور رئيسي
ّ
وفعال ضمن االتفاق الدولي لألمم المتحدةUN
 ،Global Compactأعلن بنك الكويت الدولي ()KIB
إصدار مجموعة من بطاقاته المصرفية مصنوعة
من مواد ُمعاد تدويرها وقابلة ً للتحلل ،لتكون
بطاقات صديقة للبيئة ،مساهما بدوره بذلك في
الحد من االنبعاثات الكربونية ،كجزء من ثقافة
البيئة
عمله وممارسته المسؤولة ضمن إدارة
ً
والمجتمع وحوكمة الشركات ( ،)ESGوتماشيا

مــع التوجهات العالمية الــراهـنــة إلنـقــاذ البيئة
والكوكب بأكمله.
وق ــد وظ ــف « »KIBمـجـمــوعــة م ــن الـمـكــونــات
المعاد تدويرها فــي عملية تصنيع بطاقاته،
وتشكيلها كبطاقة مصرفية يسهل استخدامها،
لتتمتع الـبـطــاقــات ال ـجــديــدة  Go Greenذات
اإلص ــدار الحصري بتصميمها المميز بأعلى
وأرقــى مستوى من الجودة التي تراعي أفضل
معايير اصدار البطاقات المصرفية في العالم،
فـضــا عــن مـحــافـظـتـهــا ،فــي الــوقــت ذاتًـ ــه ،على
البيئة ،كما ستسمح تلك المكونات أيضا بإعادة

تدوير هذه البطاقات بعد انتهاء صالحيتها،
ّ
ك ـح ــل ب ــدي ــل ُي ـغ ـنــي م ـس ـت ـخــدمــي ال ـب ـطـ ًـاقــة عن
التخلص منها بالطرق المعتادة ،علما بأنها
قابلة للتحلل على أي حال.
ويعتزم « »KIBإصدار بطاقات الصرف (Debit
 ،) cardsوبطاقات حساب «بالك» ضمن بطاقاته
الخضراء والصديقة للبيئة.
وفي معرض تعليقها عن هذا اإلنجاز البيئي،
قالت المديرة التنفيذية لخدمات البطاقات في
« ،»KIBديمة المليفي« :بعد دراسة مكثفة حول
ا ل ـم ـبــادرات البيئية ،والمتعلقة بالممارسات

ال ـم ـســؤولــة ال ـت ــي أق ــدم ــت ع ـلــى تـنـفـيــذهــا أكـبــر
المؤسسات المالية والمصرفية حــول العالم،
ـب ،بشكل
ارتــأي ـنــا أن ــه م ــن الـ ـض ــروري أن ن ــواك ـ ّ
ســريــع ،الـنـهــج الــدولــي الـمــؤسـســي الـمــتـبــع من
ّ
الملحة
قبلها ،في استجابة سريعة منا للحاجة ً
إلى المحافظة على البيئة ،والمساهمة جديا في
نشر التوعية بها ،وتعزيز المبادرات المعنية
بها ،وذلك ،باعتبارنا كيانا وطنيا ملتزما بالقيم
والسياسات المحلية والدولية التي تنص على
أهـمـيــة تبني الـحـلــول الـخـضــراء والـمـسـتــدامــة،
ك ـخ ـي ــار ال ب ــدي ــل ل ــه ل ـخ ـلــق م ـس ـت ـق ـبــل أف ـض ــل،

وس ـعــي مــؤسـســي ال ِغ ـنــى عـنــه لـضـمــان أعـلــى
درجــة مــن استمرارية األعـمــال» ،الفتة إلــى عزم
« »KIBعلى ّإصدار بطاقاته  Go Geenالصديقة
للبيئة ،لتوفر باقة مميزة وحصرية من المزايا
لحامليها من عمالء البنك ،حيث أفادت المليفي
بأن البطاقات الصديقة للبيئة ستأتي بتصاميم
فريدة وجذابة ،وستتيح لمستخدميها فرصة
الـحـصــول عـلــى سلسلة ال ـخــدمــات وال ـعــروض
المعتادة التي يقدمها البنك على حساباتها
بشكل دوري.
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المنيع« :أرزان» تعمل وفق استراتيجية تهدف
إلى تمييزها عن المنافسين
قال المنيع إن «أرزان» تعتبر
إحدى أكبر المؤسسات المالية
واالستثمارية المتكاملة ،إذ
والحلول
تقدم كل الخدمات
ً
المالية واالستثمارية ،الفتا
إلى أنها قامت بتأسيس شركة
أرزان كابيتال في مركز دبي
المالي العالمي ،والتي تندرج
تحتها شركتا أرزان ثروات
وأرزان فينشر كابيتال
(في سي) .

أكد مدير التسويق والعالقات العامة لمجموعة
أرزان الـمــالـيــة فـ ــواز الـمـنـيــع أن «مـجـمــوعــة أرزان
المالية» تعمل وفق استراتيجية وضعها مجلس
اإلدارة منذ عــدة سـنــوات تـهــدف بــالــدرجــة األولــى
إلى تمييز الشركة عن المنافسين كمؤسسة مالية
استثمارية رائــدة تبتكر وتطور وتقدم خدماتها
للعمالء على المستوى المحلي واإلقليمي ،األمر
الذي انعكس على األداء اإليجابي للشركة ونجاحها
خالل العام المنصرم وهذا العام.
وأشار المنيع في تصريح إلى أن المجموعة اآلن
تحصد ثمار  10سنوات من العمل الجاد والمثابرة
والتحديات وإثراء القطاع االستثماري بعدد كبير
ومتنوع من الخدمات والحلول لتحقيق المزيد من
ً
ً
النجاحات ماليا واستثماريا.
ً
وأوضح أن «أرزان» قامت مبكرا بتأسيس شركات
عديدة في المنطقة ،كوجودها في الكويت واالمارات
ً
الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،وكــذلــك فــي أوروب ـ ــا ،اقـتـنــاصــا
ً
للفرص وتوزيعا للمخاطر ،وهذا التوزيع الجغرافي
أدى إلى تنويع مصادر دخل المجموعة.

جديد الخدمات والمنتجات االستثمارية
وفـيـمــا يتعلق بــأحــدث ال ـخــدمــات والـمـنـتـجــات
االستثمارية لـ «أرزان» ،قــال المنيع« :تعتبر أرزان
إح ــدى أك ـبــر الـمــؤسـســات الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة
الـمـتـكــامـلــة ،بـحـيــث ت ـقــدم كــل ال ـخــدمــات والـحـلــول
المالية واالستثمارية ،فقامت بتأسيس شركة أرزان
كابيتال في مركز دبي المالي العالمي ،والتي تندرج
تحتها شركتا أرزان ثروات وأرزان فينشر كابيتال
ً
(في سي) كما أسسنا مؤخرا شركة أرزان سويس
في جنيف».
وأض ـ ــاف أن ال ـم ـج ـمــوعــة ت ـق ــدم ب ـعــض الـحـلــول
والخدمات المالية األخــرى من خــال أرزان إلدارة
األص ــول والــوســاطــة المالية وأرزان للتحصيالت
وخدمات االئتمان للشركات وخدمات شركة ايزي
بـ ــاي ،وه ــي إحـ ــدى ال ـشــركــات ال ـتــاب ـعــة لمجموعة
أرزان والمتخصصة في تقديم الحلول االئتمانية
وخدمات التقسيط لألفراد.
وتابع أنه بالنسبة آلخر المنتجات والخدمات
اإلستثمارية ومواكبة لتطور التشريعات المنظمة
لألوراق المالية وتطلعات العمالء ،فقد كانت أرزان
أول المبادرين في الكويت إلطالق خدمات التداول
ً
بالهامش ،والتي بدأت سريعا باستقطاب العمالء
المهتمين لها.
وتطرق المنيع إلى تفاصيل الخدمات المقدمة
ً
مــن المجموعة ،قــائــا إن شــركــة أرزان ث ــروات هي
شركة اسـتـشــارات استثمارية مسجلة لــدى مركز
دب ــي ال ـمــالــي ال ـعــال ـمــي وت ـخ ـضــع إلش ـ ــراف سلطة
دبــي للخدمات المالية ،وتـقــوم بتقديم الخدمات
االستشارية لمختلف العمالء حول االستثمارات
العقارية والملكيات الخاصة واالستثمارية األخرى
بــأكـثــر مــن  2.5مـلـيــار دوالر ،الفـتــا إل ــى أنـهــا تركز

على ترتيب الصفقات االستثمارية المدرة للدخل،
بــاإلضــافــة الــى تمويل االسـتـثـمــارات العقارية في
كـبــرى األس ــواق العالمية واالسـتـثـمــارات المميزة
التي تلبي متطلبات العمالء ،وقد حققت العديد من
النجاحات خالل األعوام الـ  10الماضية.
وفيما يخص أرزان فينتشر كابيتال فقد قامت
ب ــإط ــاق ص ـنــدوق ـيــن لــاس ـث ـت ـمــار ف ــي ال ـم ـشــاريــع
الناشئة ،إذ قامت باالستثمار في أكثر من  42شركة
ً
إلى اآلن ،وحاليا تقوم بالتجهيز إلطالق صندوقها
الثالث لالستثمار بشكل أكبر ومراحل متقدمة أكثر.
وخالل السنوات الماضية قامت «أرزان في سي»
بالتخارج من ثمانية استثمارات وتم إدراج اثنين
مــن اسـتـثـمــاراتـهــا فــي س ــوق ال ـبــورصــة األمـيــركــي
(شــركــة كريم التي تــم االسـتـحــواذ عليها مــن أوبــر
وشركة سويفل المصرية).
وتــابــع المنيع« :أمــا بالنسبة ألرزان لالئتمان،
فتتميز إدارة تمويل الشركات المحلية الصغيرة
والمتوسطة في مجموعة أرزان المالية بتركيزها
على تنوع األنشطة والقطاعات التجارية التي نقوم
ً
بتمويلها ،وذلك وفقا لخطة اإلدارة لتنمية المحفظة
بمعدل سنوي مبني على جودة البيانات المالية
والخبرة السوقية واإلداري ــة للعمالء مع تقديمنا
القروض التجارية المناسبة للمساعدة في تطوير
أعمالهم كشركاء فعليين .ومحفظة تمويل الشركات
تنمو بمعدل تصاعدي بشكل مدروس يتماشى مع
السياسة االئتمانية وأوض ــاع الـســوق مــع مراعاة
التقليل من المخاطر».
وع ــن أرزان ســي ســي لتحصيل ال ــدي ــون ،فقال
ه ــي م ــن أوائ ـ ــل ال ـش ــرك ــات ال ـمــرخ ـصــة ف ــي الـكــويــت
والمتخصصة في تحصيل وتسوية الديون ،وتضم
عــددا من المختصين بمتابعة وتحصيل الديون
وإدارة الـمـحــافــظ االئـتـمــانـيــة بمختلف قـطــاعــات
األعـمــال كالبنوك وشــركــات التمويل واالستثمار،
وشــركــات االت ـصــاالت ،وشــركــات البيع بالتجزئة،
والـ ـش ــرك ــات الـ ـعـ ـق ــارىة وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـق ـطــاعــات
المختلفة.

إنجازات المجموعة في السنوات األخيرة
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة ك ـب ـيــرة في
مجموعة أرزان المالية ،وأثمر ذلك عن عدة إنجازات
ونجاحات أبرزها أن أرزان كانت أحد أقطاب تحالف
خصخصة البورصة الكويتية ،وهي خطوة تاريخية
في سوق األوراق المالية الكويتي ،باإلضافة إلى أن
المجموعة هي أول شركة عقدت جمعيتها العمومية
ً
إلكترونيا ك ـ  E-AGMفي الكويت عام  ،2020وهي
كذلك أول شركة في تاريخ السوق الكويتي قدمت
ً
خــدمــات ال ـت ــداول بــالـهــامــش فعليا وطــرحـتـهــا في
األسـ ــواق ،فـضــا عــن أن شــركــة « ،»Easy Buyوهــي
اح ــدى الـشــركــات التابعة للمجموعة ،تعتبر أول
شركة بالكويت متخصصة في خدمات التقسيط
ً
والعمل بنظام الـ « »BNPLاشتري اآلن وادفع الحقا،

«التجاري» يعلن فائزي سحب حساب «»YOU
أج ــرى الـبـنــك الـتـجــاري الـسـحــب على
«حساب  »YOUيوم األ حــد الماضي في
مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل
وزارة ا لـتـجــارة وا لـصـنــا عــة عبدالعزيز
أشكناني.
و قــد قــام ا لـبـنــك بتغطية ا لـسـحــو بــات
مباشرة عبر وسائل التواصل .وجاء ت
ن ـت ـي ـجــة ال ـس ـح ــب ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـت ــال ــي:
عبدالله فريح الرشيدي ،وفاطمة وليد
العنزي ،بجائزة  250دينارا لكل منهما.
و مـ ــن ا لـ ـمـ ـع ــروف أن ح ـس ــاب «»YOU
مخصص لفئة الشباب الذين يحولون
ال ـم ـك ــاف ــأة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـش ـه ــري ــة إل ــى

ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ـت ـ ــاح ل ـهــم
الفرصة لالستفادة من مميزات عديدة
ع ـن ــد ف ـت ـح ـهــم ا ل ـحـ ـس ــاب ب ـ ـ  10د نــا ن ـيــر

ف ـقــط ،وال ـح ـصــول عـلــى هــديــة نـقــديــة
بـ ـ  50دي ـن ــارا عـنــد تـحــويــل الـمـكــافــأة
إل ــى «ال ـت ـج ــاري» ،إض ــاف ــة ال ــى فــرص
لــد خــول ا لـسـحــو بــات الشهرية للفوز
بـجــوا ئــز قيمة ،إ لــى جــا نــب الحصول
عـلــى بـطــاقــة مـسـبـقــة الــدفــع مـجــانـيــة
لـلـسـنــة األولـ ــى لـلـعـمــاء الــذيــن تــزيــد
ً
أع ـمــارهــم عـلــى  18ع ــام ــا ،فـضــا عن
االستفادة من الخصومات والعروض
الـتــرويـجـيــة عـلــى م ــدار ال ـع ــام ،حيث
سـ ـيـ ـحـ ـص ــل الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدد ع ـل ــى
فرصتين للدخول في السحب الشهري
للفوز بجائزة نقدية  250دينارا.

«وربة» يجري سحب « »BLOOMاألسبوعي والشهري
أعلن بنك وربة فائزي سحوبات
« »Bloomاأل س ـ ـبـ ــو ع ـ ـيـ ــة ،و ه ــو
الحساب الخاص بالشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 25سنة،
حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا
كــل يــوم أرب ـعــاء ط ــوال الـعــام على
جـمـيــع ع ـم ــاء شــري ـحــة ،Bloom
وممن لديهم حصالة رقمية سارية
طوال الشهر السابق للسحب ،ويتم
السحب بحضور ممثل عن وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ومــوظ ـفــي
البنك لتتويج  5رابحين بـ  100د.
ك لكل منهم.
كما يقوم «وربــة» في أول يوم
أربـعــاء من بداية كل شهر ،بعمل

س ـح ــب خ ـ ــاص ل ـع ـم ــاء Bloom
مـمــن ح ــول ــوا ال ـم ـكــافــأة الطالبية
الـ ـت ــي ي ـت ـس ـل ـمــون ـهــا مـ ــن ال ــدول ــة
إلـ ــى ال ـب ـن ــك ل ـت ـتــويــج  5راب ـح ـيــن
ً
شـهــريــا ب ـ  200ديـنــار لكل منهم.
كـ ـم ــا يـ ـ ـب ـ ــارك الـ ـبـ ـن ــك ل ـف ــائ ــزي
س ـ ـحـ ــب «الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــال ـ ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
األسبوعي» لعمالء  Bloomوهم:
م ـن ـيــر ع ـم ــر صـ ـمـ ـص ــام ،وم ـح ـمــد
فيصل التويتان ،ومرايم مساعد
ال ـعــازمــي ،وعـلــي حـســن الـمـطــوع،
ول ــول ــوة م ـشــاري الـعـلــي .ويـبــارك
لفائزي سحب «المكآفات الطالبية
الشهري» لعمالء  Bloomوهم :ريم
س ـعــود ال ـعــازمــي ،وه ـي ـفــاء راشــد

عبدالله الشعيل
العجمي ،وأريــج عدنان العازمي،
وس ــال ــم ح ـمــد ال ـع ـج ـمــي ،وســالــم
يوسف المطيري.

من جانب آخر ،أكد مدير إدارة
أول الفروع والخدمات المصرفية
الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ،ع ـب ــدال ـل ــه
الـشـعـيــل ،أن الـبـنــك ي ـقـ ّـدم مكافأة
ت ـق ــدي ــري ــة ل ـل ـط ــاب ال ـم ـت ـفــوق ـيــن
والحاصلين على معدل فصلي 3.5
أو أكثر من أصل  4نقاط ،بمبلغ 50
ُ
دينارا ،تودع على هيئة نقاط في
برنامج الوالء (المخبة) المتوافرة
على تطبيق بنك وربة ،إضافة إلى
إص ــدار وتجديد مجاني لبطاقة
 VISAال ـم ـس ـب ـقــة الـ ــدفـ ــع ،بنسبة
استرجاع  3بالمئة ّ
بحد استرجاع
شـهــري ب ـ  150ديـنــارا على هيئة
نقاط في «المخبة».

«األهلي» يعلن الفائز في السحب
األسبوعي لحساب «الفوز»
أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي الكويتي
ف ــوز طـ ــارق ح ـســن ال ـم ـتــولــي في
الـ ـسـ ـح ــب األس ـ ـبـ ــوعـ ــي ل ـح ـســاب
«الفوز» للجوائز ،بجائزة نقدية
قدرها  10000دينار ،والذي أقيم
ت ـح ــت إش ـ ـ ــراف وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة ،وتم اإلعالن عن اسم
الفائز االثنين الماضي.
وحساب «الفوز» للجوائز هو
حساب الجوائز األول من نوعه،
والذي يتيح لعمالء البنك األهلي
الـكــويـتــي فــرصــة ال ـفــوز بـجــوائــز
ومـ ـك ــاف ــآت ك ـ ـبـ ــرى ،وم ـ ــن خــالــه
سيحظى ع ـمــاء ا لـبـنــك بفرصة
الفوز بمبلغ  10000دينار ضمن
السحب األسبوعي األعلى لفائز
واحد في الكويت ،وكذلك فرصة
لـلـفــوز بــال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى وهــي
راتب شهري بقيمة  5000دينار
لمدة  10سنوات.

تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون
بـ ـمـ ـق ــدور كـ ــل مـ ــن عـ ـم ــاء ال ـب ـنــك
األهلي الكويتي الجدد والحاليين
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـف ــرص ــة
الفريدة في حالة توفر رصيد في
حسابهم بمبلغ  100دينار فقط.
ويشجع البنك األهلي الكويتي
الجميع على فتح حساب الفوز أو
زيــادة أرصدتهم للحصول على
ف ــرص أك ـب ــر ل ـل ـفــوز ف ــي الـسـحــب
المقبل االثنين  13الجاري ،وكلما
زادت ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـم ــودع ــة زادت
فرص الفوز.

فواز المنيع
باإلضافة إلى التنوع الكبير والمساهمة المستمرة
ألرزان فــي مـشــاريــع التنمية المجتمعية وبــرامــج
المسؤولية االجتماعية في شتى المجاالت.
وأض ــاف أن تنويع مـصــادر الــدخــل والـعـمــل في
قطاعات مختلفة ودول متعددة وفق نماذج أعمال
متنوعة يسهم في التحوط وتفادي أي تقلبات في
األسواق والقطاعات االقتصادية ،ولذلك فقد سعت
ً
«أرزان» إلى إطالق نماذج أعمال متنوعة استنادا
إلــى استراتيجيتها مــن خــال إدارة أصــول الغير،
والتداول في األسواق المالية الكويتية والخليجية،
ً
ولقد كان أداء اإلدارة مميزا ،وتسعى الشركة إلى
طــرح منتجات استثمارية جديدة في المستقبل،
وإليكم بعض االستثمارات الحالية ألرزان:
 تملك «أرزان» حـصــة استراتيجية فــي شركةبورصة الكويت.
 للمجموعة حصة ممتازة في شركة وافر ،والتيتتميز بأدائها الجيد وتنوع مصادر دخلها.
 نمتلك حصة في شركة إيفا هيرميس الرائدةفي الوساطة المالية بالكويت.
 شركة « »Easy Buyالمختصة بتقديم خدماتالبيع باألقساط.
 لدى «أرزان» شركة أرزان سي سي المتخصصةفي التحصيالت المالية.
 خارج الكويت ،فقد ذكرنا شركة أرزان كابيتالوتــوابـعـهــا ،بــاإلضــافــة إلــى شــركــات وســاطــة مالية
تابعة لـ «أرزان» في مصر واألردن.

الفرص الحالية خارج الكويت
ولفت المنيع إلى أن مما أفرزته األزمة الحالية
وجوب االلتفات إلى األمن الغذائي العالمي وسوق
الطاقة ،باإلضافة إلى السندات والصكوك الخضراء،
والـتــي بــدأ االهتمام بها يتضاعف بمساهمة من
التوجهات للحكومات العالمية والمنظمات الدولية
دون أن نغفل التطورات التكنولوجية والفرص التي
الحت بفضل أزمات النقل والخدمات اللوجستية.
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«الكهرباء» تمدد مناقصات الصبية لتوليد التيار
م ــددت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء والطاقة
المتجددة حتى  21يونيو الـجــاري موعد
إغ ــاق الـمـنــاقـصــة ال ـخــاص بعقد تصميم
وبـ ـن ــاء م ـح ـطــة ت ــول ـي ــد ال ـك ـه ــرب ــاء بــال ـغــاز
ذات ال ــدورة المركبة بـقــدرة  900ميغاوات
« ،»CCGTالمرحلة الرابعة.
وبـحـســب «م ـيــد» ،ف ــإن الـمـقــاول المحلي
الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاوالت
وش ــرك ــة ب ــاور تـشـيـنــا م ــن بـيــن الـمــزايــديــن
الـمـحـتـمـلـيــن لـعـقــد ال ـمــرح ـلــة ال ــراب ـع ــة من
محطة الصبية .كما تم تمديد اليوم األخير
لتقديم الـعـطــاء ات حتى  21الـجــاري لعقد
تـحــويــل محطة طــاقــة بسيطة ب ـقــدرة 250
ميغاوات داخل مجمع الصبية للطاقة إلى
محطة توربينات الغاز ذات الدورة المركبة
« .»CCGTوتهدف المشاريع المخطط لها
إلى زيادة قدرة التوليد في مجمع الصبية
للطاقة بـمـقــدار  1150مـيـغــاوات .فــي حين
أكـمـلــت شــركــة ال ـم ـقــاوالت المحلية الغانم
الدولية األعمال في عام  2019محطة ذات
دورة بسيطة وفي عام  2020محطة توليد
ال ـطــاقــة ذات ال ـ ــدورة ال ـمــرك ـبــة ف ــي مجمع

الـصـبـيــة لـلـطــاقــة .وال ـع ــام ال ـمــاضــي ،وافــق
ديــوان المحاسبة الكويتي على منح عقد
اس ـت ـشــارات الـمـعــامــات لـمـشــروعــي ال ــزور
الشمالي  2و  3والخيران  1المستقل إلنتاج
المياه والطاقة « »IWPPفي الكويت لفريق
بقيادة شركة إرنست البريطانية .ويونغ
«إي واي».
وسوف تدمج محطة الزور  2و IWPP 3
المرحلتين الثانية والثالثة المخطط لها
ً
سابقا ،وستكون لها قدرة توليد تبلغ 2700
مـيـغــاوات وق ــدرة تحلية تبلغ  165مليون
ً
غالون إمبراطوري يوميا «.»MIGD
وستتمتع محطة الخيران  IWPPبقدرة
توليد طــاقــة تبلغ  1800مـيـغــاوات وقــدرة
ً
تحلية تصل إلى  125مليون غالون يوميا.
تبلغ قيمة المشاريع التي تعمل بالحرق
األح ـ ـفـ ــوري ق ـيــد اإلنـ ـش ــاء ف ــي ال ـك ــوي ــت ما
مـجـمــوعــه  6.9م ـل ـيــارات دوالر ،بينما من
المخطط له إطالق مشاريع بقيمة  20مليار
دوالر أخرى ،بما في ذلك أكثر من  6مليارات
ً
دوالر من مخططات الطاقة المتجددة ،وفقا
لبيانات ميد بروجكتس.

 59مليار دوالر تتبخر من العمالت
المشفرة في ساعات
بـعــد  24ســاعــة فـقــط مــن الـصـعــود ،عــاد
الـ ـل ــون األحـ ـم ــر ل ـي ـك ـســو م ـن ـص ــات ت ـ ــداول
العمالت المشفرة ،بقيادة «بتكوين» التي
سجلت خسائر بأكثر من  5في المئة خالل
الـ 24ساعة األخيرة من التداوالت.
وت ـع ــان ــي ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة الـمـشـفــرة
منذ إعــان مجلس االحتياطي االتـحــادي
الـفــدرالــي رفــع سعر الـفــائــدة على ال ــدوالر،
األم ــر ال ــذي دفــع الـعــديــد مــن المستثمرين
لسحب أموالهم من «بتكوين» وضخها في
الدوالر لالستفادة من سعر الفائدة المرتفع،
خصوصا وسط توقعات باستمرار خسائر
ال ـس ــوق .وع ـلــى صـعـيــد الـ ـت ــداوالت وخــال
الـ 24ساعة الماضية ،نزلت القيمة السوقية
المجمعة للعمالت الرقمية المشفرة بنسبة
 4.6في المئة ليخسر السوق نحو  59مليار
دوالر ،وذلك بعدما تراجعت القيمة السوقية
اإلجمالية من مستوى  1280.2مليار دوالر
فــي ت ـعــامــات االث ـن ـيــن ،إل ــى نـحــو 1221.2
مليار دوالر في تعامالت صباح أمس .وفي
صدارة العمالت الرقمية الخاسرة ،جاء ت
«بـتـكــويــن» ،حـيــث سجلت خ ــال الـســاعــات
ً
الـمــاضـيــة تــراج ـعــا بـنـسـبــة  ،%5.7مقابل
خسائر أسبوعية بلغت نسبتها  6.2في
المئة ليجري تداولها في التعامالت عند
ً
مستوى  29629دوالرا.
كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى
مستوى  564.4مليار دوالر.

وسـجـلــت عـمـلــة «إي ـث ــري ــوم» ال ـتــي حلت
في المركز الثاني في قائمة أكبر العمالت
المشفرة من حيث القيمة السوقية ،خسائر
خ ــال ال ـس ــاع ــات ال ـمــاض ـيــة بـنـسـبــة  7في
المئة ،مقابل تراجع أسبوعي بنسبة 10.2
ف ــي الـمـئــة لـيـجــري تــداول ـهــا ف ــي تـعــامــات
ً
أمس عند مستوى  1767دوالرا .وتراجعت
قيمتها ا لـســو قـيــة المجمعة إ ل ــى مستوى
 214.1مليار دوالر.
وفيما استقرت عملة «تيزر» التي جاءت
ف ــي ال ـتــرت ـيــب ال ـثــالــث ب ـيــن أك ـب ــر الـعـمــات
الــرقـمـيــة مــن حـيــث الـقـيـمــة الـســوقـيــة ،عند
م ـس ـتــوى دوالر واحـ ـ ــد ،اس ـت ـق ــرت الـقـيـمــة
الـســوقـيــة الـمـجـمـعــة عـنــد مـسـتــوى 72.37
مليار دوالر .كما اسـتـقــرت عملة «يــو إس
دي» ،التي حلت في الترتيب الخامس ،عند
مستوى  1دوالر ،بينما استقرت قيمتها
ال ـســوق ـيــة اإلج ـمــال ـيــة ع ـنــد م ـس ـتــوى 53.7
مليار دوالر .وفيما حلت عملة «بي إن بي»
ف ــي ال ـمــركــز ال ـخــامــس بـيــن أك ـبــر الـعـمــات
المشفرة من حيث القيمة السوقية ،سجلت
العملة خسائر خــال الـســاعــات الماضية
بنسبة  8.4في المئة ،مقابل تراجع أسبوعي
بلغت نسبته  11في المئة ليستقر سعرها
في التعامالت عند مستوى  284.12دوالر.
ون ــزل ــت قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة الـمـجـمـعــة إلــى
مستوى  46.4مليار دوالر.
(العربية .نت)
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بكين تكثف جوالتها لتنشيط أكبر صفقة تجارية في العالم
وسط الضجة التي أحدثتها
استراتيجية الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن الـ ـج ــدي ــدة لـمـنـطـقــة
الـمـحـيـطـيــن ال ـه ـنــدي والـ ـه ــادئ،
نـفــذت الصين ج ــوالت مكوكية،
إذ اس ـت ـضــافــت مـنــاقـشــة رفـيـعــة
ال ـم ـس ـتــوى حـ ــول أك ـب ــر اتـفــاقـيــة
تجارية في العالم المسماة
«.»RCEP
جــاء ذلــك بعد أيــام من إطالق
إدارة بايدن لإلطار االقتصادي
ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـح ـي ـط ـيــن ال ـه ـن ــدي
والـ ـه ــادئ ،أو ات ـفــاق ـيــة ال ـشــراكــة
ً
المعروفة اختصارا باسم «،»IPEF
وه ـ ــي شـ ــراكـ ــة ت ـض ــم  13دول ـ ــة،
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـص ـي ــن ،إذ تسعى
الــواليــات المتحدة إلــى توسيع
قيادتها السياسية واالقتصادية
في المنطقة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
االقتصادية اإلقليمية الشاملة
« »RCEPفـ ــي جـ ــز يـ ــرة ه ــا ي ـن ــان
الـصـيـنـيــة ،تــوق ـعــات المحللين
ً
أن ــه بـ ــدال م ــن الـ ــرد ع ـلــى «»IPEF
أو م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،مـ ــن ال ـم ــرج ــح
ً
أن ت ـم ـض ــي ال ـص ـي ــن قـ ــدمـ ــا فــي
اتفاقيات التجارة المتفق عليها
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ال ـت ـع ــري ـف ــات
الجاهزة والوصول إلى األسواق.
وق ــال ــت ال ـب ــاح ـث ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ف ــي م ــدرس ــة «إس راج ــاراتـ ـن ــام»
ل ـلــدراســات الــدول ـيــة فــي جامعة

ن ــانـ ـي ــان ــغ الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة فــي
سنغافورة ،لي زيروي« :لن تتخذ
الصين إجراءات فورية أو هادفة
للرد على .»IPEF
فـ ــي م ـن ـت ــدى RCEP Media
 ،& Think Tankال ــذي عـقــد في
هايكو عاصمة هاينان في عطلة
نهاية األسبوع بعد اإلعــان عن
 ،IPEFاجتمع خبراء التجارة غير
الـحـكــومـيـيــن ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
الـمـنـطـقــة لـمـنــاقـشــة ال ـمــزيــد من
الـطــرق لتوسيع الـتـجــارة داخــل
الكتلة.
وتـضــم  RCEPالـصـيــن وكتلة
دول اآلسيان العشر ،إلى جانب
أس ـت ــرال ـي ــا ،والـ ـي ــاب ــان ،وك ــوري ــا
الجنوبية ،ونيوزيلندا.
وبـ ـقـ ـي ــادة ح ـك ــوم ــة ه ــاي ـن ــان،
ً
ً
ي ـم ـثــل االجـ ـتـ ـم ــاع أيـ ـض ــا ج ـه ــدا
ً
إقليميا آخر للوفاء باستراتيجية
بكين األوسع لتنفيذ  RCEPمنذ
إطالقها في بداية هذا العام.
ً
وقالت لي« :تماشيا مع دعمها
للتعددية والعولمة ،من المرجح
أن تستمر الصين فــي الترويج
ال ع ـت ـمــاد  RCEPألن ه ــذا يمنح
ً
ً
الـ ــدول األع ـض ــاء وصـ ــوال هــائــا
إلى األسواق ،وهو ما تفتقر إليه
اتفاقية .»IPEF
وأض ــاف ــت أن ال ـص ـيــن سـتــرد
عـ ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي أي م ــن غــزوات ـهــا

االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ـس ـت ـقـب ـل ـيــة فــي
منطقة آسـيــا والمحيط الـهــادئ
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ــوسـ ـي ــع ه ـي ـم ـن ـت ـهــا
االقتصادية في المنطقة وتنمية
تجارتها في ظل اتفاقية الشراكة
االقـتـصــاديــة اإلقليمية الشاملة
ً
 ،RCEPوف ـق ــا ل ـمــا ذك ــرت ــه شبكة
«.»CNBC
ك ـمــا تــوق ـعــت أن ت ــرك ــز بكين
ً
أ يـضــا على طلباتها لالنضمام
إل ـ ــى صـ ـفـ ـق ــات تـ ـج ــاري ــة أخ ـ ــرى
واسعة النطاق بما في ذلك ثاني
أك ـبــر اتـفــاقـيــة ت ـجــاريــة عــالـمـيــة،
واالتـفــاقـيــة الشاملة والمتقدمة
لـلـشــراكــة عـبــر الـمـحـيــط ال ـهــادئ

(  )CPTPPوا ت ـ ـفـ ــا ق ـ ـيـ ــة شـ ــرا كـ ــة
االقتصاد الرقمي (.)DEPA
وأضـ ــافـ ــت أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـ ـصـ ـي ــن س ـ ـ ــوف تـ ـتـ ـم ــاش ــى مــع
ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي ت ـن ـظــر ب ـه ــا هــي
وال ـ ـ ـ ــدول األخ ـ ـ ــرى وال ـم ــراق ـب ــون
ال ـس ـي ــاس ـي ــون إل ـ ــى  ،IPEFوه ــو
اتفاق غير تجاري ،وميل بايدن
الجيوسياسي وليس االقتصادي
إلـ ـ ــى م ـن ـط ـقــة آسـ ـي ــا وال ـم ـح ـيــط
الهادئ.
وفي أواخر مايو ،بعد إطالق
 ،IPEFانـ ـتـ ـق ــد رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــزي ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـه ــات ـي ــر
محمد اتفاق المحيطين الهندي

ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ــامـ ـي ــن ،ك ـ ــان ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
ً
الموضوع األكثر تــداوال ،ومع إسقاط إجــراء ات
ً
اإلغ ــاق أصـبــح الـبـحــث عــن تــذكــرة ط ـيــران أم ــرا
بالغ الصعوبة ،ليظهر مصطلح جديد يعرف
بـ«السفر االنتقامي».
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران،
يختار محبو السفر تحمل التكاليف المرتفعة
بعد توقف دام فترة طويلة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا إيرالينز،
إد ب ــاس ـت ـي ــان ،ف ــي م ــؤت ـم ــر ل ـص ـنــاعــة ال ـط ـي ــران
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،إن الـطـلــب ف ــاق الـتــوقـعــات،
ً
مشيرا إلى أن األسعار هذا الصيف قد تكون أعلى
بنسبة  30في المئة عن مستوياتها قبل الوباء.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـطـ ـل ــب لـ ــم ي ـ ـفـ ــرق بـ ـي ــن ف ـئ ــات
ً
المسافرين أو أهدافهم ،إذ شهدت الصناعة طلبا
ً
مرتفعا سواء لألعمال أو السفر الدولي ،وغيرها.

الحركة العالمية
وأوض ــح تقرير لــوكــالــة بلومبرغ ،أن ارتـفــاع
أسعار تذاكر السفر يختلف حسب المنطقة ،إذ
تضاعف سعر تذكرة الطيران من هونغ كونغ
إلــى لندن بنحو  5مــرات عن مستويات ما قبل
ً
الوباء ،وبلغ سعر التذكرة  5360دوالرا ،في حين
بلغ سعر تذكرة الطيران بين نيويورك ولندن
 2000دوالر.
ً
ً
ك ـم ــا شـ ـه ــدت األس ـ ـعـ ــار جـ ـن ــون ــا ،خ ـصــوصــا
للمسافرين مــن سنغافورة إلــى بــرلـيــن ،إذ بلغ
سعر تذكرة العودة إلى العاصمة األلمانية أكثر
من  3600دوالر.
ووج ــدت دراس ــة أجــراهــا معهد مــاسـتــركــارد
لالقتصاد أن تكلفة الطيران من سنغافورة كانت
في المتوسط أعلى بنسبة  27في المئة في أبريل
مقارنة بعام  ،2019بينما كانت الرحالت الجوية
من أستراليا أعلى بنسبة  20في المئة.
وتشير ال ــدراس ــات إلــى أسـبــاب عــدة الرتـفــاع
األسعار ،وال تخضع جميعها لسيطرة شركات
الطيران.
فعلى الرغم من تخفيف معظم الــدول لقيود
السفر الدولي ،فإن شركات الطيران مازالت تحذر

ارتفاع أسعار الوقود
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،أدى الـ ـغ ــزو ال ــروس ــي
ألوكرانيا إلى تفاقم االرتفاع المطرد في أسعار
النفط الخام خالل األشهر الـ 18الماضية.
ويمثل وقــود الطائرات اآلن ما يصل إلى 38
في المئة من متوسط تكاليف شركة الطيران،
ً
ارتفاعا من  27في المئة في السنوات التي سبقت
عام .2019
وبالنسبة لبعض شركات الطيران المنخفضة
التكلفة ،يمكن أن تصل إلى  50في المئة.
وق ــال مـحـلـلــون فــي شــركــة سـيـتــي غ ــروب في
م ـ ــارس إن ب ـعــض الـمـسـتـثـمــريــن ي ـع ـت ـقــدون أن
شــركــات ال ـط ـيــران قــد تـسـعــى إل ــى زيـ ــادة رســوم
الوقود كوسيلة للتكيف.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام التـ ـح ــاد ال ـن ـقــل ال ـجــوي
الدولي ،ويلي والش ،الشهر الماضي ،إن بعض
ال ـم ـس ــاف ــري ــن ي ـس ـت ـغ ـلــون م ـي ــزان ـي ــات ال ـع ـطــات
الـمــؤجـلــة وي ـقــومــون بــالـتــرقـيــة إل ــى مـقـصــورات
طائرات أكثر تكلفة للرحالت الترفيهية.

نقص الموظفين
ك ـ ـمـ ــا ف ـ ـقـ ــد مـ ـ ـئ ـ ــات اآلالف مـ ـ ــن ال ـ ـط ـ ـيـ ــاريـ ــن،

خطط الصين لـ «»RCEP
في غضون ذلك ،حققت الصين
ً
تقدما بالفعل في تنفيذ RCEP

الدوالر يعود لتسجيل مستويات جديدة
مقابل الجنيه المصري

«السفر االنتقامي» يشعل نار «تذاكر
الطيران»...
من إعادة جميع طائراتها المتوقفة عن العمل.
وهو ما ينطبق بشكل خاص على الطائرات
العمالقة مثل طائرات  A380العمالقة من شركة
إيــربــاص وطــائــرات بوينغ  8-747األق ــدم ،حيث
تتجه شركات الطيران إلى طرز أكثر كفاء ة في
استهالك الوقود مثل  A350sو 787دريمالينر.
كما قلصت شركات الطيران عــدد خطوطها
ال ـج ــوي ــة خـ ــال وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ،وهـ ــو م ــا يــدفــع
المسافرين لحجز رحالت طيران تتضمن أكثر من
رحلة ترانزيت للوصول إلى وجهاتهم البعيدة،
بينما كان من الممكن قبل ذلك السفر مباشرة.
ومع وجود عدد أقل من الطائرات في السماء،
هناك عدد أقل من المقاعد لتلبية االنتعاش في
الطلب ،والذي بدوره أدى إلى ارتفاع األسعار.

والـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادئ ،وقـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه تـ ـح ــرك
س ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة لعزل الصين .على الرغم
من أن ماليزيا واحدة من  13دولة
انضمت إلى  IPEFوالتي لم تشمل
الصين.
ورأى المتخصص في التجارة
هـ ـيـ ـن ــغ وانـ ـ ـ ـ ـ ــغ ،ال ـ ـم ـ ــوج ـ ــود فــي
مــركــز هــربــرت سـمـيــث فريهيلز
الصيني الدولي لقانون التجارة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ( )CIBELبـجــامـعــة
ن ـي ــو سـ ـ ــاوث ويـ ـل ــز ،أن الـصـيــن
ستستمر في استخدام إمكانية
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـتــي
تتمتع بها بموجب اتفاقية RCEP

لتعميق وجــودهــا في المنطقة.
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ال ـ ـقـ ــانـ ــون
المساعد في جامعة سنغافورة
لـ ــإدارة ،هـنــري ج ــاو ،أن تهديد
صفقة تجارية منافسة من قبل
الواليات المتحدة ال يزال حقيقة
واقعة.
وقال جاو« :ال يوجد شك لدى
أي شخص حول رؤية الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـ ـ  IPEFبــاع ـت ـبــارهــا
ً
قــات ـلــة الت ـفــاق ـيــة  ،RCEPمـشـيــرا
إلــى تصريح البيت األبيض في
إعالن االتفاقية أن الدول األعضاء
ً
فيها تشكل معا  40%من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي.
و تـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاء ل ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاو ،إذا ل ــم
ت ـك ــن كـ ــذلـ ــك ،فـ ـلـ ـم ــاذا اس ـت ـخ ــدم
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ه ــذا ال ـن ــوع من
الـتـصــريـحــات فــي حـيــن أن IPEF
ليس من المفترض أن تكون حول
الوصول إلى السوق؟».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ــاو إل ـ ـ ــى ت ـن ــاس ــق
التعليقات التي أدلى بها أعضاء
 ،RCEPخــاصــة الـصـيــن ،والــذيــن
كــانــوا يعلنون حقيقة أن RCEP
تمثل  30%مــن الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي.

ً
منذ إطــاقـهــا فــي يـنــايــر ،وفقا
لما قالته لي.
إذ وضـ ـع ــت ب ـك ـي ــن مـ ـب ــادئ
تــوجـيـهـيــة فــي  6م ـجــاالت بما
فــي ذل ــك ال ـت ـجــارة والتصنيع،
وشجعت على استخدام اليوان
الـصـيـنــي لـلـتـســويــة الـتـجــاريــة
للصفقات التجارية .كما طلبت
السلطات من الشركات متابعة
استخدام ميناء التجارة الحرة
ا ل ــذي حـظــي بتغطية إعالمية
كبيرة فــي هاينان وال ــذي كان
ً
ً
ً
ينفذ نظاما جمركيا مستقال.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت لـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى أن 10
مـقــاطـعــات عـلــى األق ــل بـمــا في
ذل ـ ـ ــك فـ ــوج ـ ـيـ ــان وت ـش ـج ـي ــان ــغ
ً
ق ـ ــد وض ـ ـعـ ــت خـ ـطـ ـط ــا م ـك ـث ـفــة
الستخدام .RCEP
أما بالنسبة لتوقيع المزيد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
لمواجهة  IPEFالمحتملة ،فلن
ت ــوق ــع الـ ـصـ ـي ــن عـ ـل ــى األرجـ ـ ــح
ات ـف ــاق ـي ــات ث ـنــائ ـيــة أو ثــاثـيــة
أخ ــرى فــي المنطقة مثل إبــرام
اتفاقية التجارة الحرة المعلقة
بين الصين واليابان وكوريا،
ً
كـ ـم ــا ق ــال ــت لـ ـ ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ــى
ت ـف ـض ـيــل ال ـص ـيــن ل ـ ـ «ال ـ ـتـ ــدرج»
أو ن ـ ـهـ ــج اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـبـ ـط ــيء
للصفقات التجارية.

والمضيفات ،والعاملين على األرض وغيرهم
مــن عـمــال الـطـيــران وظــائـفـهــم خ ــال العامين
الماضيين .مع انتعاش السفر ،تجد الصناعة
نفسها اآلن غير قادرة على التوظيف بالسرعة
الـ ـك ــافـ ـي ــة ل ـل ـس ـم ــاح ب ـع ـم ـل ـي ــات س ـل ـس ــة عـنــد
مستويات ما قبل الوباء.
ويتطلع مطار شانغي في سنغافورة  -الذي
يتم التصويت عليه بانتظام كأفضل مطار
في العالم  -لتوظيف أكثر من  6600شخص.
وجد العديد من العمال الذين تم التخلي عنهم
ً
وظائف أخرى أقل تقلبا ،وليسوا على استعداد
للعودة إلى صناعة دورية.
وللتدليل على ذلــك ،عــرض المطار مكافأة
ان ـض ـمــام ق ــدره ــا  25000دوالر سـنـغــافــوري
لضباط الشرطة المساعدين ،وهي وظيفة تدفع
ً
بحد أقصى  3700دوالر سنغافوري شهريا.
وفي الواليات المتحدة ،ال تستطيع شركات
ال ـط ـيــران اإلقـلـيـمـيــة األص ـغــر ال ـط ـيــران بكامل
طاقتها ألن شركات الطيران األكبر استأجرت
ً
ً
ً
عددا كبيرا جدا من الطيارين .تم إلغاء المئات
مــن الــرحــات الـجــويــة فــي المملكة المتحدة،
م ـمــا أدى إلـ ــى إل ـغ ــاء خ ـطــط ال ـع ـط ــات وأدى
إلى تأخيرات طويلة ومشاهد للركاب الذين
يـنــامــون فــي ال ـم ـطــارات .فــي أوروب ـ ــا ،واجـهــت
المطارات الرئيسية تأخيرات وإلغاء ات بعد
ـاف مــن الموظفين.
فشلها فــي تعيين عــدد ك ـ ٍ
وقــد عطل ذلــك جــداول شركات الطيران وزاد
من التكاليف.

إصالح الميزانيات
ال ـط ـيــران صـنــاعــة كـثـيـفــة رأس ال ـم ــال ذات
ً
هــوامــش ضئيلة تــاري ـخ ـيــا ،وج ـعــل «كــوفـيــد»
مناخ التشغيل هذا أكثر صعوبة ،فقد خسرت
شركات الطيران على مستوى العالم أكثر من
 200مليار دوالر فــي الـسـنــوات الـثــاث حتى
عام .2022
وتــوفــر األس ـعــار المرتفعة لـشــركــات النقل
ً
م ـســارا للتعافي مــن الـخـســائــر وال ـع ــودة إلــى
وضع التعادل.

بـيـنـمــا ك ــان ــت سـ ــوق الـ ـص ــرف ف ــي م ـصــر ت ـش ـهــد ح ــال ــة مــن
االستقرار خالل األيام الماضية ،بدأ الدوالر يتحرك أمام الجنيه
ً
الـمـصــري ،ليعود م ـجــددا إلــى مستوى  18.65جنيها صباح
تعامالت أمس.
وسـجــل الـ ــدوالر أعـلــى سـعــر ص ــرف أم ــام الجنيه المصري
ً
مـسـتــوى  18.65جنيها لـلـشــراء ،و 18.70جـنـيـهــا للبيع لــدى
مصرف أبوظبي اإلســامــي .وفــي بنوك اإلسكندرية واألهلي
ً
المتحد ،سجلت الورقة األميركية مستوى  18.64جنيها للشراء،
ً
و 18.70جنيها للبيع .فيما سجل سعر صرف الدوالر مستوى
 18.63جنيها للشراء ،و 18.68جنيها للبيع ،في  4بنوك بقيادة
البركة  -مصر ،وقطر الوطني.
وفــي  7بنوك بقيادة البنك األهـلــي المصري ،وبنك مصر،
بلغ سعر صرف الدوالر مستوى  18.62جنيها للشراء ،و18.68
جنيها للبيع.
وفي بنوك األهلي المتحد والتجاري الدولي ،سجلت الورقة
األميركية مستوى  18.43جنيها للشراء ،و 18.52جنيها للبيع.
وكان أقل سعر صرف للدوالر في  8بنوك بقيادة بنك قناة
السويس والمشرق عند مستوى  18.58جنيها للشراء ،و18.68
جنيها للبيع.
وسجل سعر الورقة األميركية الخضراء لدى البنك المركزي

المصري مستوى  18.59جنيها للشراء ،و 18.68جنيها للبيع.
كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ،مستوى
 19.86جنيها للشراء ،و 19.99جنيها للبيع .وبلغ سعر صرف
الجنيه اإلسترليني مستوى  23.14جنيها لـلـشــراء ،و23.42
جنيها للبيع.
ً
عــربـيــا ،سجل سعر صــرف الــريــال الـسـعــودي أم ــام الجنيه
المصري ،مستوى  4.96جنيهات للشراء ،و 4.98جنيهات للبيع.
ً
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى  58.44جنيها
للشراء ،و 61جنيها للبيع.
وتــراجــع صافي االحتياطيات الدولية فــي البنك المركزي
المصري بنحو ملياري دوالر ،بعد أن سجل نحو  35.4مليار
دوالر في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.1مليارا في الشهر
السابق له أبريل .وأرجع «المركزي» ،تراجع االحتياطي النقدي
من العمالت األجنبية ،في بيان رسمي ،إلى سداد القاهرة حزمة
من الديون بلغت نحو ملياري دوالر خالل مايو الماضي.
وأوضح أن الديون التي جرى سدادها من رصيد االحتياطي
ال ـن ـقــدي ،تــوزعــت بـيــن س ــداد أص ــل مــديــونـيــة لـسـنــدات دولـيــة
مقومة باليورو ،عالوة على الفوائد ،إلى جانب سداد جزء من
قرض صندوق النقد الدولي ،إضافة إلى سداد بعض الديون
الخارجية.

الدورة الـ  25لـ «مفاجآت صيف دبي»
تنطلق مطلع يوليو بعروض استثنائية
تنطلق ال ــدورة الخامسة والـعـشــرون لمفاجآت صيف دبي
خالل الفترة من  1يوليو وحتى  4سبتمبر المقبلين ،حيث تقدم
بمناسبة يوبيلها الفضي فعاليات مشوقة وعروضا ترويجية
مميزة وتجارب استثنائية .و»مفاجآت صيف دبي» ،هي إحدى
الفعاليات الرئيسية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات
والتجزئة ،وتتيح فرصة مثالية لسكان وزوار المدينة لالستمتاع
بما تقدمه لهم من تجارب مميزة ،من خالل جدول فعاليات يمتد
عشرة أسابيع مليء بأفضل عروض التسوق ،والباقات الفندقية،
وتجارب المأكوالت المتنوعة ،والعروض الترفيهية الممتعة،
ضمن أجواء احتفالية صيفية بصحبة أفراد العائلة واألصدقاء.
ً
ً
واحتفاال بمرور  25عاما على انطالق مفاجآت صيف دبي،
ً
ً
ً
سوف تقدم دورة هذا العام برنامجا حافال ومميزا من الفعاليات

الترفيهية العائلية في مراكز التسوق الكبرى ،إلى جانب العديد
مــن تـجــارب الـمــأكــوالت المخصصة ،إضــافــة إلــى مجموعة من
العروض والتخفيضات الكبرى.
كما سيتم تقديم طيف واسع من المفاجآت الرائعة لتشمل
فرص الفوز بجوائز قيمة بما فيها «مليونير شير» والجوائز
اليومية ،وتجارب التسوق والترفيه المؤقتة ،والكثير من العروض
االستثنائية ،إضافة إلى االستمتاع بتجارب تذوق طعام خاصة
تناسب جميع أفراد العائلة خالل أسبوع دبي للمطاعم.
وستنضم شخصيتا دبــي المحببة «مــدهــش» و»دان ــة» إلى
الفعاليات االحتفالية بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين من
مفاجآت صيف دبي ،لتقديم تجربة ترفيهية خاصة من عالمهما
في مركز دبي التجاري العالمي.

ّ
ً
ً
«الكويتية» تحلق إلى صاللة برحلتين أسبوعيا مهندسو «الطائر األزرق» يغيرون محركا بوقت قياسي

ضـ ـم ــن م ـس ــاع ـي ـه ــا ال ـ ــدؤوب ـ ــة
والـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة ل ـت ــوس ـي ــع شـبـكــة
خطوطها ،أطلقت شركة الخطوط
الجوية الكويتية أولــى رحالتها
الـتـجــاريــة الـمـجــدولــة إل ــى مدينة
صــالــة فــي سلطنة عـمــان بــواقــع
ً
رحلتين أسبوعيا يومي السبت
ً
والثالثاء ،اعتبارا من  7الجاري.
وبهذا الـشــأن ،قــال مدير دائــرة
االت ـص ــال الـمــؤسـســي والـعــاقــات
ال ـع ــام ــة خ ــال ــد ال ـب ـس ـت ــان« :ي ـســر
ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة أن
تـطـلــق أول ــى رحــات ـهــا الـتـجــاريــة
المباشرة إلــى مدينة صاللة في
سلطنة عمان الشقيقة والتي تعد
من أحدث الوجهات التي أطلقها
الـطــائــر األزرق ضمن خططه في
ت ــوس ـي ــع ش ـب ـك ــة خ ـط ــوط ــه ح ــول
العالم وبرامجه نحو التحول إلى
أفضل مستويات التميز في تقديم
ال ـخ ــدم ــات ذات الـ ـج ــودة الـعــالـيــة
لـلـعـمــاء الـ ـك ــرام وتــوف ـيــر أقـصــى
درجات الراحة والرفاهية لهم بما
يلبي احتياجاتهم وطموحاتهم».
وأضـ ــاف الـبـسـتــان أن اخـتـيــار
«الكويتية» لوجهة صاللة جاء بعد
دراسات متأنية وحصيفة للسوق
بشكل عام ومدى اإلقبال على هذه
الوجهة المهمة التي يكثر اإلقبال
ً
ع ـل ـي ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي مــوســم
الصيف ولما لها من مميزات عدة

البستان والشنفري في صورة جماعية
ك ــاع ـت ــدال أج ــوائ ـه ــا واشـتـمــالـهــا
على األماكن السياحية والجبال
والقالع األثرية القديمة ،والزخم
ال ـس ـيــاحــي ال ـم ـم ـتــع ،إض ــاف ــة الــى
ال ـم ـســاحــات الـمـلـيـئــة بــاالشـجــار
والطبيعة الخالبة».
وأوض ـ ــح أن ال ـش ــرك ــة أطـلـقــت
ً
ً
أخ ـيــرا ع ــددا مــن الــوجـهــات التي
تتماشى مع خططها في إطالق
خطوط قصيرة ومتوسطة المدى
مثل ا ل ــدار البيضاء ومانشستر
واس ـ ـك ـ ـن ـ ــدري ـ ــة وش ـ ـ ـ ـ ــرم ال ـش ـي ــخ
وس ــوه ــاج وط ــراب ــزون وب ــودروم
ً
وأخ ـيــرا ميكونوس وأزم ـيــر ،في
حين سيتم اطالق رحالت جديدة
الى كل من مدينة نيس الفرنسية
وم ـ ــدري ـ ــد ومـ ـلـ ـق ــا فـ ــي اس ـب ــان ـي ــا
ومــديـنــة ســرايـيـفــو فــي البوسنة

وفيينا فــي النمسا خــال االيــام
القادمة ،يليها افتتاح وتشغيل
خطوط مثل كوااللمبور الماليزية
وكاتماندو النيبالية في الشهور
القادمة.
وب ـي ــن أن «ال ـك ــوي ـت ـي ــة» تـسـيــر
ّ
التحول الرقمي
بخطى ثابتة نحو
لـلــوصــول إل ــى أفـضــل مستويات
ً
مــا بـعــد الـتـمـ ّـيــز ،الف ـتــا إل ــى أنها
ت ـت ـي ــح ل ـع ـم ــائ ـه ــا ح ـج ــز ت ــذاك ــر
الـسـفــر مــن ع ــدة ق ـنــوات مختلفة
بداية من موقع وتطبيق الشركة
االل ـك ـتــرونــي ،إضــافــة إل ــى خدمة
تلقي االستفسارات عبر تطبيق
الواتساب على الرقم 22200171
أو من خالل االتصال بمركز خدمة
ً
العمالء على الرقم  ،171فضال عن
زي ــارة مكاتب الشركة المختلفة

فـ ــي م ـج ـم ــع األف ـ ـن ـ ـيـ ــوز وم ـج ـمــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ومـ ـكـ ـت ــب الـ ـف ــروانـ ـي ــة
ومبنى الركاب رقــم  4التي توفر
العديد من الخدمات منها حجز
تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها
وإلغاؤها وتلقي كل االستفسارات
وال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى والـ ـم ــاحـ ـظ ــات مــن
العمالء والعمل على مساعدتهم.
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر
المفوض ،نائب رئيس البعثة في
سفارة سلطنة عمان لدى الكويت
هالل الشنفري« :يسرنا أن نشارك
فـ ــي االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـت ــدش ـي ــن أولـ ــى
رحـ ــات «ال ـكــوي ـت ـيــة» إل ــى مــديـنــة
صــالــة فــي سلطنة عـمــان والتي
سيكون لها انعكاسات ايجابية
في دعم حركة التبادل السياحي
بين البلدين الشقيقين.

ضمن الخطة االستراتيجية
لـ ـش ــرك ــة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـج ــوي ــة
الكويتية في تشجيع الكوادر
الوطنية لديها استقبل رئيس
مجلس اإلدارة الكابتن علي
ال ــدخ ــان وف ــد مــوظ ـفــي دائ ــرة
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة ب ـ ـعـ ــد ن ـج ــاح ـه ــم
الـبــاهــر فــي تغيير مـحــرك من
طراز  Trent 7000 RRلطائرة
االيـ ـ ــربـ ـ ــاص مـ ــن نـ ـ ــوع A330
 NEOو ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األو ل ـ ـ ـ ـ ــى فــى
الـمـنـطـقــة وف ــي وق ــت قـيــاســي
وبدون تكلفة مما فاق عرض
االيرباص و.RR
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
الـ ــدخـ ــان« :ي ـس ـع ــدن ــا أن ن ــرى
كــوادرنــا الوطنية تعمل بكل
جد واجتهاد في تحقيق أعلى
مـعــايـيــر ال ـك ـف ــاءة والـمـهـنـيــة،
ونحن فخورون بهذا النجاح
ال ـك ـب ـيــر ،الـ ــذي حـقـقـتــه نخبة
م ـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب
الواعدين المتميزين والذين
يمتلكون المهارات والخبرات
ال ـت ــي تـمـكـنـهــم م ــن مــواج ـهــة
ال ـص ـعــوبــات وتـحــويـلـهــا إلــى
إنجازات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ذلـ ـ ـ ــك ي ــأت ــي
فـ ــي إط ـ ـ ــار حـ ـ ــرص ال ـخ ـط ــوط

مستقبال المهندسين في صورة جماعية
الدخان
ً
الكويتية على د عــم وتشجيع
مـنـتـسـبـيـهــا وت ـح ـف ـيــزهــم على
م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ل ـت ـح ـق ـيــق
األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــودة ،وه ــو
رفـعــة الـطــائــر األزرق وتـطــوره
بين مـصــاف شــركــات الطيران
العالمية ،وأن ناقلنا الوطني
ً
ً
ً
دائما يولي اهتماما كبيرا في
تــدريــب مــوظـفــي ال ـشــركــة على
اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام
بــواجـبــاتـهــم عـلــى أك ـمــل وج ــه،

إضافة إلى خلق روح االبتكار
في تنفيذ المهام الموكلة لهم».
ولفت إلى السعي الدائم ألن
يكون «الطائر األزرق» االختيار
ً
األنسب في سوق السفر عموما،
وال ـ ـحـ ــرص ك ــل الـ ـح ــرص عـلــى
توفير كل سبل الراحة لناحية
ت ــوف ـي ــر أح ـ ــدث الـتـكـنــولــوجـيــا
في عالم الطيران أو من خالل
تـ ــدريـ ــب أطـ ـق ــم الـ ـط ــائ ــرة عـلــى
التعامل مع أي ظروف قد تطرأ.

وتشجيعا لهم ك ــأول فريق
يـ ـق ــوم فـ ــى م ـه ـمــة ت ـغ ـي ـيــر ه ــذا
الـنــوع مــن المحركات فقد كرم
ال ـك ــاب ـت ــن الـ ــدخـ ــان ف ــي مـكـتـبــه
وبحضور مدير دائرة الهندسة
م .ع ـبــدال ـلــه ال ـق ـح ـطــانــي ال ــذي
أش ـ ــرف ع ـل ــى عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر
ً
بكل مراحلها كــا مــن م .طالل
العبيد ،وم .سعود الحزامي ،وم.
جاسم شمساه ،وم .عبدالعزيز
دشتي ،وم .محمد واسي علي.

دار كريستيز تطرح مقتنيات جيفنشي ضمن مزاد
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تطرح دار كريستيز ،في مزاد ينطلق اليوم في باريس ،المقتنيات الخاصة بمصمم
األزيــاء الفرنسي أوبير دو جيفنشي ،التي ُت ّ
قدر قيمتها بـ  50مليون يــورو ،ومن بينها
لوحات للرسامين اإلسبانيين خوان ميرو وبابلو بيكاسو ،وأثاث من فترة الوصاية على
لويس الخامس عشر (.)1723 - 1715
وكــان جيفنشي قد قال في تصريح إن «األثــاث واألغــراض ينبغي االهتمام بها بعناية
ومحبة».
ُ
وتعرض مجموعة المصمم ،المؤلفة من أكثر من  1200قطعة ،من  10إلى  14الجاري في
القاعات التابعة للدار في باريس .ومن المقرر طرح نحو  800قطعة «رئيسية» ضمن  4مزادات
ً
ّ
تنظم حضوريا على مسرح مارينيي ،ثم لدى «كريستيز» بين  14و 17الجاري.
وأوضحت الدار أن  400قطعة ذات أهمية أقل من المقرر طرحها في مزاد ينظم عبر اإلنترنت
بين  8و 23الجاري.
ُ
وفي باريس ،ستتاح أمام محبي جيفنشي ،الذي توفي عام  ،2018فرصة لالطالع على مقتنياته
الثمينة المعروضة في قصره الباريسي ،حيث كان يعيش مع شريك حياته فيليب فينيه ،والذي
ً
سيفتح أبوابه يوميا أمام الزوار.
(أ ف ب)
وكان لدى جيفنشي وفينيه سنوات شغف مشترك بجمع األثاث واألعمال الفنية.

« »Stranger Thingsيعيد كيت
بوش إلى الواجهة

بوش في إحدى حفالتها
من المتوقع أن تحتل أغنية «رانيننغ آب
ذات هيل» للمطربة كيت بوش المركز الثاني
فــي سـبــاق األغـنـيــات الـبــريـطــانــي ،بفضل ما
حـقـقــه ال ـمــوســم ال ــراب ــع لمسلسل Stranger
 Thingsمــن نـجــاح ،عبر «نتفليكس» ،والــذي
ترافق األغنية موسمه الجديد.
وأوضـ ـح ــت الـهـيـئــة الــرس ـم ـيــة الـمـســؤولــة
ع ــن س ـب ــاق األغـ ـنـ ـي ــات ،األح ـ ـ ــد ،أن األغ ـن ـي ــة،
الـتــي حصلت عـلــى الـمــركــز الـثــامــن ،الجمعة
الماضي ،لدى دخولها الترتيب ،تتمتع بوضع
جيد يمكنها من التقدم  6نقاط ،لتصل إلى
المركز الثاني هذا األسبوع ،حسبما أظهرت
المؤشرات المبكرة.
واحتلت األغنية المركز الثالث عند طرحها
عام  ،1985و»قد تصل إلى أعلى مستوى لها
عـلــى اإلطـ ــاق» ،بحسب الهيئة الـتــي ســألــت:
هل يمكنها منافسة (نجم البوب البريطاني)
هاري ستايلز ومركزه األول الذي ناله بفضل
أغنيته آز إت واز»؟

ونوه شناب ،وساندي سينك ،وناتاليا داي،
وتشارلي وهيتون وجو كيري.
وتحتل أغنية كيت بوش 63( ،عاما) ،أهمية
بــارزة في الحبكة ،وتوفر لها «تـجــددا كبيرا
بـفـضــل الـمـعـجـبـيــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يـحـبــون
ال ـ ـعـ ــرض» ،ح ـس ـب ـمــا الحـ ـظ ــت ال ـم ـغ ـن ـيــة عـبــر
موقعها الرسمي على اإلنترنت ،مضيفة« :أنا
أحبه أيضا!».
وإذ رأت أن «كــل ذلــك مثير جــدا» ،توجهت
بالشكر إلى «كل من دعم األغنية».
ويتوقع أن يسجل ترتيب سباق األغنيات
عــودة قــويــة أيـضــا لفرقة البانك البريطانية
«سكس بيستولز» ،إذ من المرجح أن تتقدم
للمرة األولــى منذ  43عاما إلــى أحــد المراكز
الخمسة األولــى بفضل أغنيتها «غاد سايف
ذي كــويــن» الـمـنــاهـضــة لـلـنـظــام الـمـلـكــي ،في
م ــوازاة االحتفال بمرور  70عاما على تولي
الملكة إليزابيث الثانية العرش البريطاني،
ولم تصل الفرقة إلى هذه المنزلة في الترتيب
منذ أن احتلت أغنيتها «كــامــان إيفريبادي»
المرتبة الثالثة عام .1979

ووفرت «نتفليكس» ،اعتبارا من نهاية مايو
الفائت ،الجزء األول من حلقات الموسم الرابع
ما قبل األخير من المسلسل الخيالي الشهير
«سترينجر ثينغز» ،على أن تتيح الجزء الثاني
منه في يوليو.
وتـ ـع ــرض ال ـح ـل ـق ــات الـ ـج ــدي ــدة مـجـمــوعــة
األصــدقــاء فــي مدينة هوكينز الخيالية عام
 ،1986بـعــد  6أشـهــر مــن مـعــركــة سـتــاركــورت
مول ،حيث يواجهون تهديدات جديدة خارجة
عن الطبيعة.
ي ــذك ــر أن ال ـع ـمــل ب ـطــولــة وي ـن ــون ــا راي ـ ــدر،
وديفيد هاربور ،وفين وولفارد ،وميلي بوبي
براون ،وجاتن ماتاراتزو ،وكاليب ماكلولين،

ضجة كبيرة

مسلسل خيالي

جيفنشي

ً
«تريبيكا السينمائي» يعرض فيلما عن لوبيز
يبدأ في نيويورك ،اليوم ،مهرجان تريبيكا
السينمائي الذي ُيعرض فيه هذا العام فيلم
وثــائ ـقــي ع ــن جـنـيـفــر لــوب ـيــز م ــن ب ـيــن نحو
 110أفالم طويلة من  40دولة ،تشمل أفالما
وثائقية عن اإلجهاض والعودة إلى الوطن
وحرية الصحافة.
ويبدأ المهرجان الذي انطلق قبل  20عاما
بعرض فيلم هاف تايم (نصف الوقت) الذي
َ
يتناول مسيرة لوبيز فــي مجالي التمثيل
والغناء ،ومن المقرر أن تحضر لوبيز نفسها
عرض الفيلم.
وبـعــد ذلــك سيلتقي المؤسس المشارك
للمهرجان ،روبرت دي نيرو ،من جديد ،مع آل
باتشينو النجم الذي شاركه بطولة فيلم هيت
(حــرارة) عام  1995ومع مخرجه مايكل مان،
لالحتفال بالمكانة التي احتلها هذا الفيلم
في تاريخ السينما.
ويستمر المهرجان حتى  19الجاري.
يــذكــر أن لوبيز حصلت على جائزتين؛
جائزة الجيل ،وجائزة أفضل أغنية عن On
 My Wayخ ــال حـفــل تــوزيــع جــوائــز MTV
.awards 2022
(رويترز)

جنيفر لوبيز

أغنية للراحل ميركوري تصدر في سبتمبر

فريدي ميركوري

وكانت «غاد سايف ذي كوين» ،التي تعتبر
من أبرز أغنيات الفرقة ،وأحدثت ضجة كبيرة
عام  ،1977أصدرت مجددا في نهاية مايو ،مع
طرح كمية محدودة من أسطوانات الفينيل،
ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة م ــن االح ـت ـف ــاالت بــالـيــوبـيــل
البالتيني للملكة.
واسـتـعــارت األغـنـيــة عنوانها مــن النشيد
الوطني البريطاني ،وتزامن إصدارها األول
يومها مع اليوبيل الفضي للملكة ،أي الذكرى
الخامسة والعشرين لجلوسها.
(أ ف ب)

كـشــف كــل مــن بــرايــن م ــاي وروجـ ــر تــايـلــور،
الـعـضــويــن بـفــرقــة كــويــن الـشـهـيــرة أن أغنية
مفقودة ،للمغني الرئيسي الراحل للفرقة فريدي
ميركوري ،ستصدر في سبتمبر المقبل ،حسبما
أفادت وكالة األنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وإلى جانب ميركوري ،أسس ماي  74عاما
وتايلور  72عاما فرقة الروك البريطانية ،التي
اشتهرت بأغانيها الناجحة ،ومن بينها الملحمة
البوهيمية «بوهيميان رابسودي» و«وي يول
روك يو» ،عام .1970
وفــي حديثه إلــى اإلذاعـيــة البريطانية زوي
بول ،عبر إذاعة بي بي سي راديو  ،2قال تايلور
(عازف الطبول بفرقة كوين)« :عثرنا على جوهرة
صغيرة من فريدي ،كنا نسيناها نوعا ما».
وأض ـ ــاف« :إن ـهــا رائـ ـع ــة ...فــي الحقيقة ،لقد
كانت اكتشافا حقيقيا .إنها من ألبوم المعجزة
«ميريكال» الصادر في أواخر ثمانينيات القرن
ال ـم ــاض ــي ،وأع ـت ـقــد أن ـهــا سـتـخــرج لـلـعـلــن في
سبتمبر المقبل» .يشار إلى أن ميركوري توفي
عام  1991عن عمر ناهز  45عاما ،من مضاعفات
(د ب أ)
مرتبطة بمرض اإليدز.

إيرادات «»Downton Abbey
تتجاوز  76مليون دوالر

ميلي براون

من المسلسل

وص ـل ــت إيـ ـ ـ ــرادات الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي م ــن فيلم
« ،»Downton Abbeyال ــذي ط ــرح تـحــت اســم
« ،»Downton Abbey: A New Eraإلى  76مليونا
و 726ألف دوالر ،في دور العرض المختلفة حول
العالم ،منذ طرح العمل  20مايو الماضي.
وانقسمت إيرادات الفيلم بين  35مليونا و702
ألف دوالر بدور العرض األميركية ،و 41مليونا
و 24ألفا بدور العرض المختلفة حول العالم،
وهو مستوحى من المسلسل التلفزيوني الذي
يحمل نفس االسم « ،»Downton Abbeyويدور
في عشرينيات القرن الماضي.
وي ــروي الفيلم قصة عائلة كــراولــي ،المالك
الثري لما يشبه الفندق في الريف اإلنجليزي في
أوائل القرن العشرين ،ويفاجأ بزيارة من الملك
والملكة ،حيث يقيمان فــي ذلــك الفندق ،وهو
من إخراج ميشال إنجلر ،ويشارك في بطولته
ميشال دوكري وألن ليتش واليزابيث ماكوفرن
وماجي سميث وغيرهم.

ميشال دوكري

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـ ًـيــا :قــد تـكــون أن ــت الـسـبــب فــي حصول مـهـنـ ًـيــا :اسـتـخــدم إمـكــانــاتــك الــذهـنـيــة في
فتصرف ّ
ّ
خالف بين الزمالء
بروية وحكمة .اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك.
ً
ً
عاطفيا :لديك رغبة صادقة إلصالح الخصام عاطفيا :ال ترفض للحبيب طلباً ،ألنك منذ
مع الشريك ألنك قد أخطأت.
مدة طويلة لم تحاول إهداءه شيئا.
ً
ً
ّ
تتعرض اليوم للكثير من
اجتماعيا :سوف
اجتماعيا :أنت مرتاح مع ذاتك هذا اليوم،
ّ
َ
األسئلة يطرحها األهل عليك لالطمئنان.
وينعكس ذلك على كل من حولك.
رقم الحظ7 :
رقم الحظ9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
مـهـنـ ًـيــا :ذك ــاؤك يكمن فــي م ـهــارة يديك
اللتين تنجزان أجمل األعمال.
ً
جمال
ترى
ابتسامة الحبيب
عاطفيا :في
ّ
ً
الحياة ،فكن حنونا معه ألنه يستحق.
ً
اجتماعيا :قد ال يجلب المال السعادة
ُ
لك ،لكنه يبعد الشقاء عنك.
رقم الحظ4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تواجه حــاالت صعبة في عملك
تستوجب الحكمة والصبر الطويل.
ّ
ً
عاطفيا :ضع كل ثقتك في شريك عمرك،
وأبعد الشكوك عن رأسك.
ً
اجتماعيا :مشكلتك مع العائلة أن ال وقت
لديك لالستماع إلى أفرادها.
رقم الحظ26 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مهنيا :ال تتطلب هذه األيــام الكثير من
ً
نفسك ومن الزمالء ،وانتظر وقتا أفضل.
ً
عاطفيا :إياك والمغامرات العاطفية هذا
اليوم ،فالفلك يقف ضدك.
ً
اجتماعيا :سوف يطلب منك أحد أفراد
العائلة نصيحة خاصة ،فال تبخل بها
عليه.
رقم الحظ15 :

ً
مهنيا :مهما كــا نــت ا لـمـغــر يــات ال تتحمل
مسؤوليات ّال تستطيع إنجازها.
عــاطـفـ ًـيــا :تــوقــع ال ـيــوم ح ــدوث أم ــر مــا في
ً
عالقتك العاطفية يزيدها تماسكا.
ً
اجتماعيا :السعادة هي في الحكمة ،أي أن
تعرف التصرف في كل ظرف.
رقم الحظ23 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنياّ :
بمطبات كثيرة ،فكن
تمر أحوال عملك
ً
هادئا لتستطيع استيعابها.
ً
عاطفيا :لشريك حياتك الحق في إبداء رأيه،
فاستمع له قبل انفعالك.
ً
اجتماعيا :في المجتمع يتنكر الناس بأقنعة
مختلفة ،فانظر إلى ما وراء القناع.
رقم الحظ38 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :سوف تجد نفسك في موقف صعب
ّ
سببه لك أحد الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت مهتما بتصحيح وضعك
العاطفي ،عليك السعي بمجهود أكبر.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :يـتـطـلــب ال ـيــوم مـنــك أن تـكــون
ً
ً
ومتفهما لطلبات أفراد العائلة.
صبورا
رقم الحظ37 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
ّ
يتحسن عملك روي ـ ًـدا روي ـ ًـدا بعد
مهنيا:
تراجعه بسبب ظروف قاهرة.
عــاطـفـ ًـيــا :يـحـتــاج الحبيب إل ــى حـبــك أنــت
وحدك ،وال ّ
يهمه العالم بأكمله.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :ال ينقصك الـمــزيــد مــن الـمــال
ً
سعيدا ،بل المزيد من القناعة.
لتعيش
رقم الحظ5 :

ً
مهنيا :فقدان األمــل هو الخطوة األولــى
َّ
نحو الفشل ،فتحل بالرجاء.
ً
عاطفيا :للشريك آراء مفيدة ،فالجأ إليه
عندما ّ
تمر بصعوبات.
ً
ً
بعيدا عن العائلة
اجتماعيا :عندما تكون
ألسباب عمل تشعر كأنك سمكة بال ماء.
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :أنت مفعم في النشاط والحيوية،
ً
فال تستخدم ذلك اعتباطيا في عملك.
عــاطـفـ ًـيــا :ال ـت ـسـ ّـرع مــرفــوض فــي قــراراتــك
العاطفية ،ألنها مسألة حياة.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :س ــوف تــواجــه ال ـيــوم مشكلة
ّ
ً
كثيرا قبل حلها.
عائلية تؤثر بك
رقم الحظ41 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال بأس اليوم بعودة النشاط إلى
مسار عملك ،فأعد االبتسامة إلى وجهك.
ً
عاطفيا :استمع إ لــى مــا يقوله الحبيب
بعينيه ،فهما أصدق تعبير عن ّ
حبه.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :إذا كـنــت ال تستطيع ضبط
س ـ ّـرك فــي ص ــدرك ،فكيف تطلب ذلــك من
الغير؟
رقم الحظ29 :

١٤

Safari
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دبي النابضة بالحياة تواصل اإلبهار
وفد إعالمي خليجي زار المدينة الساحرة من  24إلى  27مايو
عادل سامي

بدعوة كريمة من دائرة االقتصاد والسياحة في دبي ،زار وفد إعالمي خليجي خالل
الفترة من  24إلى  27مايو الماضي مدينة دبي ّ
للتعرف على أبرز معالمها ،وزيارة
أشهر وأجمل مراكز التسوق فيها.

ً
ً
ً
«فستيفال سيتي» ...أكثر من  400متجر ألهم العالمات التجارية إقليميا وعالميا و 90مطعما
ّ
مجمع
«ميركاتو»...
تراثي بتصميم
إيطالي يضم أكثر
ً
من  130متجرا

«الفنر» ...مطعم
على غرار متحف
للباحثين عن
األطباق اإلماراتية
األصيلة

«تايم آوت ماركت»...
وجهة استثنائية
لتناول أشهى األطباق
في سوق البحار

د بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ال ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف
الـمـسـتـحـيــل ،وال ت ـتــوقــف عن
إب ـهــار الـعــالــم ،تــواصــل تقديم
ك ـ ــل م ـ ــا ه ـ ــو جـ ــديـ ــد وم ـت ـم ـيــز
ليس على المستوى اإلقليمي
فحسب ،بل والعالمي أيضا.
فالمدينة الساحرة تواصل
ت ــدشـ ـي ــن واف ـ ـت ـ ـتـ ــاح م ـش ــاري ــع
عمالقة ،لعل من أبرزها افتتاح
ف ـ ـ ـنـ ـ ــادق جـ ـ ــديـ ـ ــدة وم ـ ـشـ ــاريـ ــع
ترفيهية ومجمعات نوعية.
ّوع ـل ــى مـ ــدى أي ـ ــام ال ــزي ــارة،
تفقد الوفد اإلعالمي الخليجي
عددا من المجمعات واألسواق
ّ
والمشروعات العمالقة ،واطلع
عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرامـ ــج وال ـف ـع ــال ـي ــات
المقامة في المدينة الساحرة.

ميركاتو مول

«دبي مول»
ي ـق ــع «دبـ ـ ــي مـ ـ ــول» ف ــي قـلــب
المدينة الـنــابــض بــالـقــرب من
برج خليفةُ ،
ويعتبر واحدا من
أكبر مراكز التسوق والترفيه
ّ
في العالم ،حيث يغطي مساحة
مليون متر ّ
ّ
مربع ،ويضم أكثر
م ــن  1200مـتـجــر ون ـحــو 200
مطعم.
ول ـع ـش ــاق وم ـح ـ ّـب ــي األزي ـ ــاء
ال ــراقـ ـي ــة ،هـ ـن ــاك أكـ ـث ــر م ــن 70
ً
ً
متجرا مميزا في المول الذي
ّ
يضم أرقى محال المجوهرات.
ّ
ويعد «دبي مول» وجهة مثالية
ل ـل ـع ــائ ــات ،ح ـيــث ت ــوج ــد فيه
أهم مواقع الترفيه ،مثل «دبي
أكواريوم» ،وحديقة الحيوانات
الـمــائـيــة ،وحـلـبــة ال ـتــزلــج ذات
الـ ـحـ ـج ــم األولـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــي ،وم ــرك ــز
كـيــدزانـيــا لــأط ـفــال ،وص ــاالت
السينما المتنوعة.
يجذب «دبــي مــول» عشرات
الماليين من الزوار سنويا من
جميع أرجاء المعمورة.

«دبي فستيفال مول»
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر «دب ـ ـ ـ ــي ف ـس ـت ـي ـف ــال
ً
سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي» واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أه ـ ــم
الـمـنــاطــق الـحـيــويــة فــي إم ــارة

«سكاي فيوز»...
المكان األمثل
لمحبي وعشاق
المغامرات بارتفاع
ً
 219.5مترا

تايم آوت ماركت

إيـ ـ ــزو ال ـح ــائ ــز ع ـل ــى ع ــدي ــد مــن
ّ
ّ
المدبر وراء
ويعد العقل
الجوائز
الـعــديــد مــن الـمـطــاعــم ،بأنظاره
إل ـ ــى قـ ـط ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــادق ،لـيـجـلــب
لمسته الـمــذاقـيــة الـخــاصــة إلى
ح ـي ــاة س ـن ـتــريــك ج ـم ـي ــرا دب ــي،
وهو فندق بوتيك فاخر افتتح
خالل وقت سابق من هذا العام
في الوجهة الشاطئية «ال مير».
وستكون هــذه الـمــرة األولــى
ال ـت ــي ي ـتــولــى إي ـ ــزو الـعـمـلـيــات
الـتـشـغـيـلـيــة ك ــاف ــة ل ـل ـمــأكــوالت
والمشروبات في فندق ،بما في
ذل ــك ك ــل م ـهــام تـحـضـيــر قــوائــم
طعام الفطور والغداء والعشاء،
ُ
إلى جانب المأكوالت التي تقدم
في الغرف.
وبـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـش ـي ــف ال ـش ـه ـيــر،
وبـ ـفـ ـض ــل أس ـ ـلـ ــوبـ ــه ال ـ ـخـ ــاص،
سـتـســاهــم ال ـخ ـي ــارات الـمـمـيــزة
الـ ـت ــي س ـي ــوف ــره ــا ال ـم ـط ـعــم فــي
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز تـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــوف
الـ ـب ــاحـ ـثـ ـي ــن ع ـ ــن ف ـ ـنـ ــدق ف ــاخ ــر
ووجهة طعام توازيه في الروعة.

انفينيتي دي لو ميير
ّ
دب ـ ـ ــي ،ح ـي ــث ت ــت ـس ــم ب ــإط ــال ــة
رائعة على ضفاف خور دبي.
ك ـمــا ُي ـع ــد «دب ـ ــي فـسـتـيـفــال
مـ ـ ـ ـ ــول» أحـ ـ ـ ــد أرقـ ـ ـ ـ ــى وج ـ ـهـ ــات
التسوق فــي اإلم ــارة ،إذ يضم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  400م ـت ـج ــر أله ــم
ً
ال ـعــامــات الـتـجــاريــة إقليميا
ً
وع ــالـ ـمـ ـي ــا .ك ـم ــا ي ـض ــم ال ـم ــول
ً
أكثر من  90مطعما من أفضل
المطاعم التي تتنوع أطباقها
بين مأكوالت المطبخ المحلي
والعربي والغربي ،إضافة إلى
ّ
تضم
ملعب بولينغ وسينما
 12شاشة عرض.
وي ـت ـم ـي ــز «دب ـ ـ ــي ف ـس ـت ـي ـفــال
مول» بتقديم مجموعة متنوعة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
الخاصة بالعائالت واألطفال
لـ ـيـ ـحـ ـظ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار ب ــال ـم ـت ـع ــة
والترفيه أثناء تسوقهم ،كما
يضم الـمــول أفـضــل الـمــاركــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــرات

مطعم الفنر
كاملة الـخــدمــات ومــوجــودة في
عدد من أبرز الوجهات العالمية،
ُصـمـمــت ف ـنــادق ح ـيــاة سنتريك
بعناية لتلبية رغبات المسافرين،
ف ـمــن لـحـظــة دخـ ــول ال ـف ـنــدق من
صالة اللوبي ،سيحظى الضيوف
بـكــل الـمـعـلــومــات والـتـسـهـيــات
ح ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـم ـ ـط ـ ــاع ـ ــم ال ـ ـش ـ ـه ـ ـيـ ــرة
واألنشطة التي توفرها الوجهة.
ّ
ويشكل ركن المطعم والمشرب
بالمحادثات
أمــاكــن االستمتاع
ّ
الـ ــرائ ـ ـعـ ــة وال ـ ـط ـ ـعـ ــام ال ـم ـح ــض ــر
م ـ ــن م ـ ـكـ ــونـ ــات م ـح ـل ـي ــة وب ــاق ــة
الـكــوكـتـيــات ال ـم ـم ـيــزة .وتـمـتــاز
ّ
ومبسط
الـغــرف بطابع عصري
وتركز على توفير كل ما يريده
الـ ـضـ ـي ــوف مـ ــن دون زي ـ ـ ـ ــادة أو
نقصان.

وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة
واأللعاب والهدايا.

«ميركاتو دبي»
ي ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــز «م ـ ـي ـ ــرك ـ ــات ـ ــو دب ـ ـ ــي»
بتصميمه المستوحى من عصر
النهضة اإليطاليةّ ،
ويقدم تجربة
ّ
تسوق رائعة لجميع ّ
زواره ،ويضم
ً
ال ـم ـج ـمــع أك ـث ــر م ــن  130م ـت ـجــرا
لعالمات تجارية معروفة.
يـعـتـبــر «م ـيــركــاتــو دبـ ــي» أحــد
أف ـض ــل وأشـ ـه ــر ال ـم ـج ـم ـعــات في
الـ ـم ــديـ ـن ــة .ويـ ـق ــع ال ـ ـمـ ــول وس ــط
ال ـمــدي ـنــة م ـقــابــل ش ــاط ــئ جـمـيــرا
ال ـس ــاح ـل ــي ،وي ـع ـت ـبــر أح ـ ــد أب ــرز
المجمعات في المدينة .ومن أكثر
األماكن السياحية التي يقصدها
السياح من كل مكان بالعالم في
ً
دبــي ،نظرا الحتوائه على كل ما
يبحثون عنه.
ّ
ويعد «ميركاتو دبي» من أكثر
المواقع التي تقصدها العائالت
ّ
مجمع «فوكس
للتسوق ،ويضم
سينما» و»فن سيتي» الترفيهية
لــأطـفــال ،والـعــديــد مــن المتاجر
وال ـم ـقــاهــي وال ـم ـطــاعــم ال ـعــديــدة
ال ـم ـتــوافــرة ف ــي ال ـم ـج ـمــع ،وال ـتــي
ّ
تقدم خيارات متعددة من أشهى
المأكوالت والمشروبات.

فندق حياة سنتريك هو عالمة
تجارية من فنادق نمط الحياة

ّ
افتتاح فندق دبليو على ساحل شاطئ جميرا الخلب

أعلنت فنادق دبليو ،التابعة لمجموعة
ّ
تضم  30عالمة
 Marriott Bonvoyالتي
فندقية استثنائية ،افتتاح فندق دبليو
دبي  -شاطئ الميناء السياحي.
ً
يستكن الفندق المكون من  31طابقا
ّ
على ساحل شاطئ جميرا الخلب ،حيث
ي ـت ـبــاهــى ب ـه ـنــدســة م ـع ـمــاريــة الف ـت ــة من
ُ
الزجاج ،وبمناظر ال تحجب على الخليج
العربي المشمس وأشهر معالم دبي.
وبـهــذه المناسبة ،قــالــت نائبة رئيس
العالمات الفاخرة لدى ماريوت الدولية في

أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا كانديس
ّ
«تضج دبي ً
دائما بالحياة ،فهي
دي كروز:
ً
مدينة تنبض بالطاقة ،وتشهد نموا في
مجال عــامــات أسـلــوب الحياة الفاخرة،
ُ ّ
لتشكل الوجهة المثالية لعالمة دبليو
الفندقية الشهيرة».
وأضافت أن فندق دبليو دبي  -شاطئ
الميناء السياحي ُي ّ
عد ثالث فنادق دبليو
في دولة اإلمــارات ،حيث يعكس ثقافتها
ال ـغ ـن ـي ــة وروح ـ ـهـ ــا ال ـن ــاب ـض ــة ب ــال ـح ـي ــاة،
ّ
المميزة
ويستحضر بصمة عالمة دبليو

ً
أم ــام الـمـســافــريــن الــذيــن يـنـشــدون سبل
جديدة الكتشاف وجهة سفرهم.
يتكون الفندق من  318غرفة ،من بينها
ّ
ً
للبحر وتشمل
 27جناحا ،كلها مواجهة ّ
شــرفــة خــاصــة ،حـيــث يـتـســنــى للضيوف
ال ـت ـن ـ ّـع ــم ب ـم ـش ـهــد غـ ـ ــروب ال ـش ـم ــس ف ــوق
الخليج العربي ،واالستمتاع بالمناظر
ّ
المطلة على جزيرة نخلة جميرا وأشهر
المعالم السياحية مثل عين دبي.

إن كنتم تبحثون عن األطباق
اإلماراتية األصيلة ،فإن مطعم
ومقهى الفنر هو الخيار األمثل،
فــأجــواؤه المميزة تأخذكم إلى
دب ــي واإلمـ ـ ــارات فــي ستينيات
القرن الماضي.
ك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي
ل ـ ـمـ ــؤسـ ــس ال ـ ـم ـ ـط ـ ـعـ ــم ،ه ــاش ــم
الـ ـ ّم ــرزوق ــي ،ه ــو إ ّق ــام ــة مـطـعــم
ً
ً
يمثل متحفا مصغرا يأتي إليه
السياح وجيل الشباب لالطالع
على الثقافة اإلماراتية ومعرفة
المزيد عنها.
ي ـقــع ال ـم ـط ـعــم وال ـم ـق ـهــى في
دبي فستيفال سيتي ،وله نحو
 6أفرع أخرى في دبي والشارقة
وأبــوظـبــي ،إلــى جــانــب فــرع في
لندن.

«ذا ستورم كوستر»
و«أدفنشر بارك»...
وجهتان رائعتان
«سكاي فيوز»
للترفيه والتشويق مطعم الشيف إيزو
أما محبو المغامرات فيوفر
في «دبي هيلز مول»
وفــي الفندق يتوجه الشيف ل ـهــم «س ـك ــاي ف ـي ــوز» دب ــي على
ً

«حياة سنتريك»
«سكاي فيوز»

مطعم ومقهى الفنر

دبي هيلز

ارتـفــاع  219.5مترا فــوق سطح
األرض ،إط ـ ـ ــاالت رائـ ـع ــة عـلــى
«داون تاون دبي» وأفق المدينة.
ّ
وتقدم هذه التحفة المعمارية
ال ـتــي تـقــع ف ــوق ف ـنــدق الـعـنــوان
سكاي فيو تجارب استثنائية
ُ
ال تنسى فــي  3مناطق خاصة
هي منصة المشاهدة والمزلقة
الزجاجية وممشى الحافة.
تبدأ أسـعــار التذاكر لدخول
«سـ ـ ـك ـ ــاي فـ ـ ـي ـ ــوز» دبـ ـ ــي م ـ ــن 55
ً
ً
درهما إماراتيا للدخول العام
لألطفال إلى منصة المشاهدة،

ً
وت ـص ــل إل ــى  699درهـ ـم ــا لـقــاء
تجربة ممشى الحافة.

«تايم آوت»
تـعـتـبــر رده ـ ــة ال ـط ـع ــام «تــايــم
آوت مــاركــت» وجهة استثنائية
ل ـ ـت ـ ـنـ ــاول أش ـ ـهـ ــى األط ـ ـ ـبـ ـ ــاق فــي
المدينة .وتقع هــذه الوجهة في
ّ
ويتميز تراسها
ســوق الـبـحــار،
في الهواء الطلق بإطالالت خالبة
على بــرج خليفة ونــافــورة دبي.
أمــا فــي القاعة الداخليةّ ،
فيقدم
الطهاة المحليون أشهى األطباق
ل ـل ـض ـيــوف ال ــذي ــن يـسـتـمـتـعــون
ّ
متنوعة من الوجبات
بمجموعة
المعاصرة والمبتكرة والنكهات
النابضة بالحياة .وتمتد ردهة
«ت ــاي ــم آوت م ــارك ــت دب ـ ــي» على
م ـس ــاح ــة  43أل ـ ــف ق ـ ــدم مــرب ـعــة،
ً
ً
و تـضــم  18مطعما محليا  .كما
تـحـتـضــن الــوج ـهــة  3الون ـج ــات
مستوحاة مــن فروعها الدولية
األخــرى في نيويورك ولشبونة
ومونتريال وغيرها.

«إنفينيتي دي لوميير»
ول ـل ـب ــاح ـث ـي ــن ع ـ ــن اك ـت ـش ــاف
أكـبــر مــركــز للفنون الرقمية في
دول الـخـلـيــج ،فــالـمـشـهــد الفني
والـثـقــافــي فــي دب ــي مستمر في
الـنـمــو مــع إط ــاق مــركــز الـفـنــون
الرقمية «إنفينيتي دي لوميير»
ال ــذي يـمـتــد عـلــى مـســاحــة تــزيــد
عـلــى  2700مـتــر مــربــع فــي دبــي
م ـ ــول ،ويـ ـع ــرض ع ــوال ــم نــابـضــة
ً
وأعماال ّ
فنية عالمية من
بالحياة
ّ
خالل  130جهاز عرض و 58مكبر
ص ــوت و 3000ص ــورة متحركة
عالية الدقة.
وتـ ــأخـ ــذ ال ـت ـج ــرب ــة ال ـشــام ـلــة
ال ــزائ ــري ــن ف ــي رحـ ـل ــة إلـ ــى عــالــم
م ـف ـعــم بــال ـف ـنــون م ــع ال ـم ـعــارض
الـخــاصــة بالفنان الشهير «فــان
غوغ» والفنانين اليابانيين ،مثل
هوكوساي ،وكذلك مشهد مذهل
للكون من إبداعات توماس فانز،
ك ــل ذل ــك ف ــي مــوقــع واح ــد يــأســر
الحواس.
أمـ ـ ــا ب ــوتـ ـي ــك إن ـف ـي ـن ـي ـت ــي دي
لــومـيـيــر ،فيمكن ال ــوص ــول إليه
من خالل دبي مول ،وهو مفتوح
أمام الجميع.

«ذا ستورم كوستر»
هــذا المشروع أعلنت «إعمار
ل ـل ـتــرف ـيــه» إطـ ــاقـ ــه ،إلـ ــى جــانــب
«أدفنشر بــارك» ،وهما وجهتان
رائعتان للترفيه المليء بالمتعة
والتشويق في «دبي هيلز مول».
ومــن شــأن هاتين الوجهتين
أن تستقطبا عشاق المغامرات
مــن مختلف األع ـمــار ،لالنطالق
ً
في تجارب مثيرة ،بدءا من قطار
«ذا ستورم كوستر» السريع ،وهو
األفعوانية األحدث في المنطقة.
أما «أدفنتشر بارك» ،فهي عبارة
عن متنزه رياضي داخلي ّ
يقدم
ً
ً
 11ن ـش ــاط ــا م ـخ ـت ـل ـفــا لــأط ـفــال
والمراهقين تحت سقف واحد.
وتتيح أفعوانية «ذا ستورم
كوستر» تجربة عصرية ما قبل
االنطالق ،حيث يعيش الضيوف
ل ـح ـظ ــات م ـش ـ ِّـوق ــة ف ــي مـ ـط ــاردة
الـ ـع ــواص ــف ،وت ـش ـمــل االن ـط ــاق
ال ـع ـمــودي مــع تـبــديــل الـســرعــات
والهبوط الحاد والتسارع غير
المتوقع.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

اللهو :مهرجان الكويت الدولي للمونودراما ينطلق  24يوليو
الدورة السابعة تحمل اسم الفنان القدير محمد جابر
فضة المعيلي

تنطلق الدورة السابعة من
مهرجان الكويت الدولي
للمونودراما في الـ  24من
يوليو المقبل ،بمشاركة عدد
من العروض المحلية والعربية
والعالمية.

أعـ ـ ـل ـ ــن م ـ ــؤس ـ ــس ورئ ـ ـيـ ــس
مـ ـه ــرج ــان الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
لـلـمــو نــودرا مــا ،جـمــال اللهو،
أن دورة المهرجان السابعة
ستحمل ا ســم ا لـفـنــان القدير
م ـح ـمــد ج ــاب ــر ال ـع ـي ــدروس ــي،
س ـت ـن ـط ـل ــق م ـ ــن  24إ ل ـ ـ ــى 30
يــول ـيــو ال ـم ـق ـبــل ع ـلــى خـشـبــة
مـ ـس ــرح ال ــدسـ ـم ــة ،وس ـت ـكــون
متميزة ومتجددة بأنشطتها
وف ـع ــال ـي ــات ـه ــا مـ ــن الـ ـع ــروض
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
والعربية والعالمية.

من العروض السابقة في المهرجان

المسرح والتلفزيون
وأ ك ــد ا ل ـل ـهــو ،فــي تـصــر يــح
لـ «الجريدة» ،أن العيدروسي
ق ـ ّـدم الـكـثـيــر مـنــذ بــدايـتــه في
الـخـمـسـيـنـيــات ح ـتــى يــومـنــا
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ،فـ ـ ـق ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
ال ـم ـســرح ـيــة وال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة،
و ش ـك ــره ع ـلــى مــوا ف ـق ـتــه على
إ طـ ـ ـ ـ ــاق دورة ا ل ـ ـم ـ ـهـ ــر جـ ــان
السابع باسمه.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـهـ ــم س ـي ـق ــدم ــون
أع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاال جـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا
ال ـم ـه ــرج ــان ،الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه تــم
تشكيل العديد من اللجان؛ منها
الفنية ،ولجنة العالقات ،ولجنة
االحـتـفــال وافـتـتــاح الـمـهــرجــان،
مشيرا إ لــى أن الكل يعمل بجد

واج ـ ـت ـ ـهـ ــاد حـ ـت ــى ت ـ ـخـ ــرج ه ــذه
الدورة بصورة جميلة.
ّ
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ــال ـع ــروض
ا لـمـشــار كــة قــال« :تلقينا الكثير
م ــن الـ ـع ــروض ،وق ــام ــت الـلـجـنــة
الفنية باستقبال تلك العروض
ومنها من الكويت ،والبحرين،
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة ،واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
وق ـ ـطـ ــر ،وع ـ ـم ـ ــان ،وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل،
وكوريا ،وبنغالدش ،والصين،
وا لـيــا بــان ،وفلسطين ،واألردن،
وت ــون ــس ،والـ ـج ــزائ ــر ،ول ـي ـب ـيــا،
وبلغاريا ،ورومانيا ،الفتا إلى
أن ــه ال يـسـتـطـيــع حــال ـيــا إع ــان
األعـ ـم ــال ال ـت ــي ت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة
عليها ،مؤكدا أن اللجنة تختار

األن ـســب واألح ـس ــن ،وال ـعــروض
الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق مـ ــع م ـج ـت ـم ـع ـنــا
وعــاداتـنــا وتـقــالـيــدنــا ،ثــم نرفع
ت ـل ــك ال ـ ـعـ ــروض إل ـ ــى ال ـم ـج ـلــس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون،
للرقابة النهائية.

رواد الحركة الفنية
وق ــال الـلـهــو« :نـشـكــر وزيــر
اإل ع ـ ـ ــام وا لـ ـثـ ـق ــا ف ــة ،د .حـمــد
روح ا ل ـ ـ ــد ي ـ ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى د عـ ـم ــه
وم ـ ــوافـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـض ــور
ورع ــاي ــة اف ـت ـتــاح الـمـهــرجــان،
وه ـ ـ ـ ـ ــذا لـ ـ ـي ـ ــس غ ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ع ـل ــى
الــوزيــر ال ــذي يـشـجــع ويــدعــم

محمد جابر

األعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة والـ ـح ــرك ــة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وقــد
رأينا أخيرا زياراته المتكررة
ل ــرواد ا لـحــر كــة الفنية؛ ســواء
مــو س ـي ـق ـيــة أو م ـس ــر ح ـي ــة أو
أدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــا لـ ـمـ ـسـ ـن ــاه م ــن
ا هـتـمــام ب ـهــذا ا لـجـيــل الكبير
الـ ــذي أس ــس ال ـحــركــة الـفـنـيــة
والثقافية في الكويت».

صور نادرة
وعن الفعاليات المصاحبة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان ي ـ ـ ـقـ ـ ــول :هـ ـن ــاك
مـ ـع ــرض ف ـن ــي يـ ـش ــرف عـلـيــه
م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب

ً
مهرجان الكويت للسينما الجديدة ينطلق غدا
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــب الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن
واإلع ــام ـي ـي ــن ف ــي ال ـك ــوي ــت ،د.
ن ـب ـيــل ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،أن أع ـم ــال
الدورة الثانية لمهرجان الكويت
للسينما الجديدة ستنطلق غدا
وحتى  11الجاري.
وأش ـ ـ ــار ال ـف ـي ـل ـك ــاوي الـ ــى أن
قـ ـط ــاع ال ـس ـي ـن ـم ــا فـ ــي ال ـن ـقــابــة
برئاسة رئيس مهرجان الكويت
للسينما ،ا لـمـخــرج عبدالعزيز
الصايغ ،بذل جهودا استثنائية
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي م ــن أجــل
اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـت ـح ـض ـي ــر لـ ـل ــدورة
الـ ـج ــدي ــدة ،وذل ـ ــك إثـ ــر ال ـن ـجــاح
المتميز الــذي حصدته الــدورة
األولى.
وقـ ـ ـ ــال إن ـ ــه ي ـش ـع ــر بــال ـف ـخــر
واالع ـت ــزاز بــالـقـفــزات الـتــي راح
يحققها ال ـم ـهــرجــان ،واإلق ـب ــال
اإليجابي من حيث ارتفاع عدد
األعـمــال المشاركة في مختلف
ال ـم ـســاب ـقــات ،وال ـت ــي ت ـج ــاوزت
الضعف عن الدورة األولى.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـصــايــغ إن
لجنة االختيار فرغت منذ أيام
م ــن اخ ـت ـيــارت ـهــا ،حـيــث تـجــاوز
ع ـ ـ ــدد األفـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
مختلف المسابقات  100فيلم

نبيل الفيلكاوي

محمد المنصور

علي حسن

ملصق المهرجان

من  19بلدا عربيا ،إضافة الى
ع ــدد م ــن ال ـم ـشــاركــات الـعــربـيــة
من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا وكـ ـ ـن ـ ــدا وب ـل ـج ـي ـكــا
والـســويــد وهــولـنــدا والــواليــات
المتحدة األميركية.
وأضــاف أن اللجنة المنظمة
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان تـ ـشـ ـع ــر ب ــال ـف ـخ ــر
الختيارها الفنان القدير محمد
المنصور شخصية المهرجان،
وذلـ ـ ـ ـ ــك لـ ـمـ ـك ــانـ ـت ــه ومـ ـسـ ـي ــرت ــه
السينمائية الخصبة باألعمال

واإلنجازات ،مشيرا الى أن لجنة
االختيار ترأسها الفنان خالد
أمين ،فيما ترأس لجنة التحكيم
المخرج د .علي حسن.
وأشار الصايغ إلى أنه خالل
م ـشــارك ـتــه األخـ ـي ــرة بـفـعــالـيــات
مهرجان كان السينمائي الدولي
في دورته الـ  75أجرى مجموعة
مــن الـلـقــاءات مــع عــدد ب ــارز من
مديري المهرجانات السينمائية
ال ـع ــرب ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،م ــن أج ــل
رفد مهرجان الكويت للسينما

الجديدة بالتجارب والخبرات
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة،
كما تم اختيار عــدد من األفــام
العربية مــن ضمن االختيارات
الرسمية لمهرجان كان ،وأيضا
م ــن الـ ـس ــوق ال ــدولـ ـي ــة لـلـفـيـلــم،
وسـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون فـ ـ ــرصـ ـ ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة
لعشاق الفن السابع للتواصل
م ــع ج ــدي ــد ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـعــرب ـيــة
ضـ ـ ـم ـ ــن فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات م ـ ـهـ ــرجـ ــان
الكويت للسينما الجديدة ،الذي
ينظمه قطاع السينما في نقابة

الـفـنــانـيــن واإلعــام ـي ـيــن الــذيــن
نـثـ ّـمــن لـهــم دعـمـهــم ورعــايـتـهــم،
بدء ا من النقيب الفيلكاوي الى
أعضاء مجلس اإلدارة فأعضاء
الجمعية العمومية من مختلف
القطاعات.
وفـ ــي خ ـت ــام ت ـصــري ـحــه ،قــال
الـ ـ ـص ـ ــاي ـ ــغ :الـ ـ ــدعـ ـ ــوة م ـف ـت ــوح ــة
م ـح ـل ـي ــا وخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــا وع ــربـ ـي ــا
ودوليا لمتابعة جميع فعاليات
الـ ـمـ ـه ــرج ــان م ـ ــن خـ ـ ــال م ــوق ــع
النقابة والمهرجان.

جمال اللهو ووزير اإلعالم والثقافة
ال ـم ـت ـخ ـص ــص ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك
أرشـيـفــا ضـخـمــا عــن الـحــركــة
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
مشتمال عـلــى بـعــض ا لـصــور
ُ
ال ـنــادرة الـتــي لــم ت ـعــرض في
السابق للجمهور.
وف ـ ــي خـ ـت ــام ك ـل ـم ـت ــه ،قـ ـ ّـدم
ال ـ ـل ـ ـهـ ــو ال ـ ـش ـ ـكـ ــر وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر
ل ـق ـي ــادات ال ـم ـج ـلــس الــوطـنــي

ل ـ ـ ـل ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــافـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى دعـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــم
وت ـ ـش ـ ـج ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــم ،و»الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر
م ــوص ــول أيـ ـض ــا ل ـك ــل ال ـف ــرق
التي ستشارك في المهرجان
ولـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــذه
العروض ،إضافة إلى الفريق
الفني المصاحب للمهرجان
م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن
وغيرهم».

صدور معجم مؤرخي
الكويت في  3قرون
صـ ـ ــدر م ـع ـج ــم م ــؤرخ ــي
ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــو ي ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي  3قـ ـ ـ ــرون
لـ ـلـ ـب ــاح ــث خ ـ ــال ـ ــد طـ ـعـ ـم ــة،
ويتناول فيه َ
سير وتراجم
أ كـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن  700مـ ـ ـ ــؤرخ
أصدروا مؤلفات في مجال
تــار يــخ الكويت خــال 300
عام.
يـ ـب ــدأ الـ ـكـ ـت ــاب ب ـت ــدوي ــن
المؤلفين منذ القرن ا لـ 19
الـ ـمـ ـي ــادي وحـ ـت ــى وق ـت ـنــا
الحالي ،و قــد خـ ّـص طعمة
الـ ـب ــداي ــة ب ــال ـق ــرن ال ـتــاســع
ع ـ ـشـ ــر ،ألنـ ـ ــه الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ــذي
ص ـ ــدر بـ ــه كـ ـت ــاب «س ـب ــائ ــك
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـجـ ــد» لـ ـعـ ّـثـ ـم ــان ب ــن
س ـنــد ،لـكــونــه وث ــق تــاريــخ
ال ـ ـكـ ــويـ ــت بـ ــذكـ ــر ن ـش ــأت ـه ــا
َ
وسير بعض أعالمها ،وقد
ّ
بين أن المكتبة الكويتية
ً
وال ـع ــرب ـي ــة خ ــال ـي ــة ت ـمــامــا
مـ ــن هـ ـك ــذا إص ـ ـ ـ ــدار ،ل ــذل ــك
ي ـع ـت ـبــر هـ ــذا ال ـم ـع ـجــم هــو
األول في مجالهّ ،
وبين أن
ال ـم ـع ـجــم ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يـصــدر ع ــام ٢٠١٨م ،إال أن

غالف اإلصدار
ما أعاقه هو رغبته في أن
ّ
يشتمل على تراجم كتاب
المقاالت والدراسات ،لكنه
واجـ ـ ــه ص ـع ــوب ــة فـ ــي ذلـ ــك،
ً
فجعله خاصا بالمؤلفات
ّ
يتمكن
العربية فقط ،حتى
ّ
م ــن ح ـصــر هــا بـشـكــل أدق ،
وق ـ ّـس ــم الـ ـب ــاح ــث ال ـم ـع ـجــم
وف ــق األح ـ ــرف ال ـه ـجــائ ـيــة،
وكذلك قسم األسماء وفق
القرون.

«مسرح الغد» يعيد تراث نجيب الريحاني إليسا ولمجرد يجتمعان في موسم جدة
ب ـعــد ع ــام ك ــام ــل م ــن الـتـجــديــد
وت ـط ــوي ــر أج ـه ــزت ــه عـ ــاد «م ـســرح
الغد» التابع للبيت الفني للمسرح
لـمــواصـلــة ع ــروض ــه ،وأع ـ ــاد معه
ت ـ ـ ـ ــراث ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـ ــراحـ ـ ــل ن ـج ـيــب
الريحاني بـعــرض يحمل عنوان
«صانع البهجة» يستمر  15ليلة.
الـ ـع ــرض م ــن إعـ ـ ـ ــداد وإخ ـ ــراج
نــاصــر عبدالمنعم ،وبـطــولــة ريم
أح ـمــد وس ـيــد ال ــروم ــي ومـحـمــود
الــزيــات وســامـيــة عــاطــف ومحمد
حسيب وهــايــدي بــركــات وخضر
زنون وأشرف عبدالفضيل.
ويتناول العرض ،على مدى 75
دقيقة ،المشوار الفني للريحاني
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــزج بـ ـي ــن الـ ـس ــرد
ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى لـ ـس ــان األبـ ـط ــال،
وتقديم مشاهد مــؤداة من أشهر
أع ـمــالــه الـمـســرحـيــة ال ـتــي كتبها
بديع خيري.
ومثلما برع الريحاني (-1889
 )1949فـ ــي رس ـ ــم ال ـب ـس ـم ــة عـلــى
الــوجــوه واكـتـســاب التعاطف من
خالل المواقف اإلنسانية الصادقة،
س ــار ال ـعــرض عـلــى الـنـهــج نفسه
فتعالت الضحكات بالمسرح في
مشاهد كثيرة ّ
ودو ى التصفيق
في مشاهد أخرى إعجابا باألداء
المميز للممثلين الــذيــن تبادلوا
أداء دور الريحاني فيما بينهم.

ملصق «صانع البهجة»
وقال المخرج ناصر عبدالمنعم
بعد الليلة األولــى للعرض مساء
أم ــس األول« :الـ ـع ــرض ي ــأت ــي في
إطار احتفال كبير لوزارة الثقافة
بعشرينات القرن العشرين ،الفترة
م ــن  1920إ لـ ــى  1930بمختلف
رمــوزهــا ،ومــن ضمن هــذه الرموز
سيد درويــش ونجيب الريحاني
وبديع خيري».
وأضــاف عبدالمنعم« :العرض
يتضمن مـعـلــومــات ون ـم ــاذج من
م ـس ـيــرتــه (ال ــريـ ـح ــان ــي) ،بــداي ـتــه
م ــع الـكــومـيــديــا الـهــزلـيــة وتـقــديــم
شخصية (كشكش بيه) عمدة كفر

البالص ،ثم عالقته مع بديع خيري
واهتمامهما بالنقد االجتماعي
واقتباس األعمال العالمية ،وصوال
إلى صنع مسرح مصري له طابع
خاص يعتمد في الكوميديا على
الكتابة الجيدة وبناء المواقف ال
إلقاء اإليفيهات».
وتابع «أرى أن العرض قيمته
ف ــي ت ـع ــري ــف األج ـ ـيـ ــال ال ـج ــدي ــدة
بنجيب الريحاني وبديع خيري،
خصوصا أعمالهما المسرحية،
ألن األشهر بالنسبة للجمهور هي
أفالمهما الـتــي تـعــرض مــن حين
آلخر بالتلفزيون».
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـع ــرض سبق
تقديمه عبر اإلنترنت خالل فترة
الـحـجــر الـصـحــي بسبب جائحة
«كورونا» ،لكن هذا هو أول عرض
تفاعلي للجمهور.
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ت ـم ـي ــز ع ـنــاصــر
اإلض ــاءة والديكور والموسيقى،
أدخـ ـ ـ ــل مـ ـخ ــرج ال ـ ـعـ ــرض عـنـصــر
الفيديو ليصبح مكونا بصريا
ُ
ظهر بعض اللقطات
إضافيا ،إذ ت ِ
ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة أب ـ ـطـ ــال ال ـم ـســرح ـيــة
وهــم يستطلعون آراء الـنــاس في
ال ـش ــارع ح ــول نـجـيــب الــريـحــانــي
وأعماله ،ويــرصــدون أثــره الباقي
في وجدانهم حتى اليوم.
(رويترز)

تحيي ا لـمـطــر بــة اللبنانية
إل ـي ـس ــا والـ ـمـ ـط ــرب ال ـم ـغــربــى
ً
ً
سعد لمجرد حفال غنائيا في
موسم جدة المقام بالسعودية
ف ــي  17ال ـ ـجـ ــاري ،وذل ـ ــك بعد
نـ ـج ــاح أغ ـن ـي ـت ـه ـمــا «مـ ـ ــن أول
دقيقة» ،بعدما تخطت الـ 100
م ـل ـيــون م ـشــاهــدة ع ـلــى مــوقــع
الفيديوهات «يوتيوب» خالل
شهر.
ً
وكانت إليسا احتفلت أخيرا
بنجاح األغنية ،كما عبرت عن
سـعــادتـهــا بــوصــول أغنيتها
«بتمون» التي طرحتها منذ 15
ً
عاما إلى  100مليون مشاهدة،
وك ـت ـب ــت ع ـب ــر ح ـســاب ـهــا عـلــى

منح المهرجان الــدولــي للعود ،ال ــذي تنظمه
وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة
المغربية هــذا العام بدورته الثالثة والعشرين،
الفنان الموسيقي اإلماراتي علي الحفيتي ،جائزة
ً
زريـ ــاب لـلـمـهــارات ل ـعــام  ،2022ن ـظــرا إلبــداعــاتــه
ً
واحتفاء بمساهماته باإلرث الفني
الموسيقية،
اإلماراتي.
وتسلم الفنان الجائزة الرفيعة خالل فعاليات
الـمـهــرجــان ال ــذي أقـيــم فــي مــديـنــة ت ـطــوان ،حيث
احتفى الحدث بمنجزات الفنان الذي ساهم في
تأسيس أول تخت إماراتي للموسيقى بالتعاون

رابح صقر

محمد إمام يتجاوز
خالفاته مع السبكي

أنهى المخرج والمنتج كريم
السبكي الخالف بين الفنان
محمد إمام ووالده أحمد
السبكي ،وهو ما أدى إلى
ّ
توقف تصوير الفيلم خالل
الفترة الماضية ،ليلحق
بخريطة العرض في موسم
عيد األضحى باللحظات
األخيرة.
وتدخل كريم في المشكلة
التي حدثت بسبب بعض
التفاصيل الفنية وبعض
المشاهد اإلضافية التي
كان إمام والمخرج حسين
المنباوي يرغبان في
ّ
تصويرها خارج مصر ،لكن
السبكي رفض بسبب ارتفاع
تكلفة ميزانية الفيلم .وجاء
ّ
تدخل كريم إلقناع إمام
باستئناف التصوير حتى
يمكن عرض الفيلم في موسم
عيد األضحى ،كما كان مقررا
بالفعل ،خاصة أن هناك
عمليات مونتاج ومكساج
للفيلم ال ّبد من االنتهاء
منهما في الوقت المناسب،
ّ
علما بأن كريم وعد إمام
بحملة دعائية كبيرة تناسب
الفيلم الذي يعود من خالله
إلى السينما بعد أكثر من
عامين.

كريم عبدالعزيز يواصل
الظهور في دراما رمضان

على العكس من حرصه
على التركيز بالسينما
في السنوات الماضية،
سيواصل الفنان كريم
عبدالعزيز الظهور في
الدراما الرمضانية من
خالل مسلسل جديد يكتبه
السيناريست عبدالرحيم
كمال وسيخرجه بيتر ميمي.
المسلسل الذي تنتجه شركة
سينرجي سينتمي لنوعية
األعمال التاريخية ذات
الميزانية الضخمة إنتاجيا،
وسيتم االستعانة فيه بفريق
أجنبي لتنفيذ بعض المهام
خالل تصوير المعارك
وتقنيات ما بعد التصوير،
ويتوقع أن يبدأ التصوير
مطلع سبتمبر .ويعكف
ميمي على دراسة الديكورات
التي سيتم بناؤها لتصوير
المسلسل ،إضافة إلى اختيار
بقية فريق العمل الذي
سيضم عددا من ضيوف
الشرف ،فيما يجري التكتم
على التفاصيل الخاصة
ببقية األبطال لحين بدء
التصوير ،خاصة مع وجود
أسماء عديدة يتردد أنها
ّ
رشحت للمسلسل.

ّدرة تنتهي من تصوير
«المتهمة» في بيروت

إليسا

سعد لمجرد

رابح صقر يطرح «تصفحيني» في قناته الخاصة

علي الحفيتي يحصد جائزة زرياب
مع نخبة من أبرز العازفين العرب ،والــذي حقق
ً
ً
م ـنــذ ان ـطــاق ـتــه حـ ـض ــورا واسـ ـع ــا ف ــي اإلمـ ـ ــارات
والمنطقة ،لما تقدمه الفرقة مــن فـنــون أصيلة،
ع ـك ـســت الـ ـت ــراث ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـش ـع ـبــي ل ـلــدولــة،
وأظ ـه ــرت ال ـطــاقــات الـمــوسـيـقـيــة ال ـتــي يمتلكها
الحفيتي ،والذي استحق عليها لقب سفير الفن
اإلماراتي.
ً
وأحيا الحفيتي حفل ختام المهرجان ،معرفا
الجمهور المغربي بأجمل اللوحات الموسيقية
التي تعكس جمال الموسيقى اإلماراتية والعربية،
وتظهر إمكانات الفنان.

«تويتر» 100« :مليون لـ بتمون
و 13مـلـيــون لـمــن أول دقيقة،
ومني إلكن ماليين ومليارات
الحب».
ً
كما احتفلت أيضا بوصول
عدد متابعيها على حسابها
فـ ـ ــي «إن ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرام» إلـ ـ ـ ــى 18
ً
مـلـيــونــا ،وهـنــأهــا الـعــديــد من
محبيها لوصولها لهذا الرقم،
متمنين لها المزيد من النجاح
والتقدم.
ي ــذك ــر أن إل ـي ـس ــا سـتـحـيــي
ً
ً
حفال غنائيا مع وائل كفوري
في الكويت غدا.

خبريات

طـ ــرح ال ـف ـن ــان ال ـس ـع ــودي
راب ـ ــح ص ـق ــر أغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
تحمل عنوان «تصفحيني»،
من ألحانه الخاصة ،وكلمات
م ـن ـص ــور الـ ـ ـش ـ ــادي ،وف ــاج ــأ
الـجـمـهــور ب ــأول ت ـع ــاون مع
الموزع الموسيقي اللبناني
عمر صباغ.
وأه ـ ـ ـ ـ ــدى ص ـ ـقـ ــر أغ ـن ـي ـت ــه
للجمهور ،وقال في تغريدة
ع ـبــر ح ـســابــه ال ـخ ــاص عـلــى
أح ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل:
«ال ـج ـم ـه ــور ال ـح ـق ـي ـقــي ال ـلــي
ي ـف ـهــم ذائ ـق ــه ف ـن ــان ــه ،ال ـل ــه ال
يـ ـح ــر مـ ـن ــي مـ ـنـ ـك ــم ي ـ ــا أذوق
ج ـم ـه ــور وع ــدت ـك ــم بــال ـشــيء
المميز والجديد والمختلف
وأنتم تستاهلون».
م ــن ج ــان ـب ــه ،ع ـب ــر ص ـبــاغ
عــن س ـعــادتــه بــال ـتـعــاون مع
ص ـقــر ،و ك ـت ــب« :تصفحيني
أغنيتنا ا لـجــد يــدة مــع صقر
األغنية الخليجية ،سعادتي

كبيرة بالتعاون مع الفنان
الكبير رابح صقر ،وفرحتي
كبيرة كتير بــاأل صــداء اللي
عــم تــو صـلـنــي مــن الجمهور
مــن لحظة صــدور األغنية...
جـمـهــورك عـظـيــم وذواق بو
صقر».

حماس كبير
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف صـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاغ أن
ً
«ال ـح ـمــاس ك ــان كـبـيــرا لـهــذه
األغنية بالذات ...تصفحيني
مغامرة إلنا كلنا من الفكرة
وال ـ ـس ـ ـتـ ــايـ ــل وك ـ ـ ــل ت ـف ـص ـيــل
صغير وكبير بالموسيقى،
و يــا رب تعجب كــل شخص
بـيـسـمـعـهــا .أسـتـطـيــع الـقــول
إن األ غ ـن ـي ــة س ـت ـكــون بــدا يــة
أفكار وأعمال جديدة كثيرة
ستترك بصمة ان شــاء الله
بعالم الموسيقى واألغاني
الخليجية».

انتهت الفنانة درة من
تصوير دورها في مسلسل
المتهمة ،المقرر عرضه على
إحدى المنصات اإللكترونية
خالل شهر أكتوبر المقبل،
حيث صورت مشاهدها على
مدار شهر تقريبا بشكل
متقطع في بيروت.
وكان يفترض عرض
الشهر
المسلسل خالل
ُ
الجاري ،لكن عرضه أ ّجل
حتى أكتوبر ،بسبب
عدم االنتهاء من أعمال
الجرافيكس والمونتاج
الخاصة بالعمل خالل
ً
الفترة الماضية ،فضال عن
وجود التسجيالت الصوتية
التي يفترض أن يقوم
بها أبطال العمل من أجل
تصوير المسلسل.
المسلسل الذي كتبه
وأخرجه تامر نادي ،يشارك
في بطولته عادل كرم
ّ
وصور
وأسامة عباس،
بالكامل في بيروت ،في وقت
يطرح البرومو الترويجي
الخاص به بالتزامن مع
اقتراب عرضه في الخريف
المقبل.

ةديرجلا
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دوليات

ِّ
إسرائيل تلوح بضرب «رأس األخطبوط» اإليراني

طهران تهدد باالنسحاب من مفاوضات فيينا وتسوية تل أبيب وحيفا باألرض
ّ
اإلسرائيلي
الوزراء
وجه رئيس
ً
ً
نفتالي بينيت إنذارا مباشرا
إليران ،واعتبر أن حكومته
باتت تعمل ضد «رأس
مباشرة ال
األخطبوط ّ ً
األذرع» ،متوقعا أن يصدر
تحذير من الوكالة الدولية
ضد أنشطة طهران النووية،
في حين هددت الجمهورية
اإلسالمية بتسوية تل أبيب
وحيفا باألرضّ ،
ملوحة بإنهاء
ّ
مفاوضات فيينا الذرية.

محادثات
فيينا لم
تسقط
ونتحدث مع
اإليرانيين
واألميركيين

وزير الخارجية
القطري

ّ
وســط ترقب إلقــرار مجلس
م ـح ــاف ـظ ــي ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
ً
للطاقة الذرية ،المنعقد حاليا
ً
بـفـيـيـنــا ،ق ـ ـ ــرارا يـلـقــي بــالـلــوم
عـلــى إيـ ــران فــي ع ــدم الـتـعــاون
بشأن أنشطة ّ
ذريــة مشبوهة،
م ـمــا ق ــد ي ـم ـهــد ال ـط ــري ــق أم ــام
إعادة فرض العقوبات الدولية
عليها تحت «البند السابع»،
الــذي يـخـ ّـول اسـتـخــدام القوة،
تصاعدت نبرة التهديد بين
طهران وإسرائيل.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي ،نفتالي بينيت،
أمـ ـ ـ ــس ،إن حـ ـك ــومـ ـت ــه ع ـم ــدت
إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
في التعامل ضد الجمهورية
ً
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،م ـ ـل ـ ـم ـ ـحـ ــا إل ـ ــى
مسؤولية إسرائيل عن عمليات
االغتيال التي شهدتها طهران
ً
أخيرا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـيـ ـنـ ـي ــت ،خـ ــال
جلسة لجنة الخارجية واألمن
في «الكنيست» ،قائال إن «العام
ً
ال ـم ــاض ــي ،ش ـهــد تـ ـح ـ ّـوال بكل
م ــا يـتـعـلــق ف ــي إسـتــراتـيـجـيــة
إســرائ ـيــل ت ـجــاه إي ـ ــران ،إذ تم
اسـ ـتـ ـخ ــاص الـ ـعـ ـب ــر ،ون ـع ـمــل
ضد رأس األخطبوط مباشرة
ً
وليس فقط أذرعه» ،مشيرا إلى
أن «أيام الحصانة التي منحت
ّ
إلـ ــى إيـ ـ ــران ق ــد ولـ ـ ــت ،ل ــم يعد
بإمكان التسامح مع إيران في
ّ
حال شن وكالؤها الهجمات».
وت ـ ــاب ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس االئ ـ ـتـ ــاف
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي« :ن ـ ـحـ ــن ن ـت ـح ــرك
ونعمل فــي أي زم ــان وفــي كل
مكان ،وسنواصل القيام بذلك،
ولــن نسمح إلي ــران بمواصلة
التقدم فــي مشروعها ال ـ ّ
ـذري.
وع ـل ـي ــه ،ن ـحــن ن ـح ـت ـفــظ بحق
ال ـ ـ ــرد وحـ ــريـ ــة الـ ـعـ ـم ــل ،سـ ــواء
كــان ذلــك بــاتـفــاق أو حتى من
دون ــه» ،فــي إش ــارة إلــى جهود
إحياء االتفاق النووي المبرم
عام .2015
ّ
وتطرق بينيت إلى التقارير
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـف ـ ـيـ ــد بـ ـ ـ ـ ــأن طـ ـ ـه ـ ــران
أصـ ـبـ ـح ــت ق ـ ـ ــاب ق ــوسـ ـي ــن أو
أدنى من الحصول على كمية
اليورانيوم المطلوبة لتصنيع
ال ـق ـن ـب ـلــة الـ ـن ــووي ــة ،ق ــائ ــا إن

الجزائر :مناورات
حدودية بالذخيرة الحية

رئيسي خالل اجتماع حكومي في طهران أمس (إرنا)
«ط ـهــران تخطت عــدة خطوط
حمر ،ومنها التخصيب لنسبة
 60بــالـمـئــة ،وم ــن دون أي ّ
رد
م ــن أي جـهــة دول ـي ــة ،حـيــث ال
ّ
يمكن إلسرائيل أن تسلم بهذا
الوضع».
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه الـ ـتـ ـق ــى ي ــوم
الجمعة الماضي ،المدير العام
لوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ً
رافائيل غــروســي ،متوقعا أن
ً
ً
ترسل الوكالة تحذيرا واضحا
إليـ ـ ـ ـ ـ ــران بـ ـ ـش ـ ــأن ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا
النووي ،في حال استمرت في
سـيــاسـتـهــا الـمـتـحــديــة ،قــائــا
إنها «ستدفع ثمنا باهظا عن
هذه السياسة».
وف ـي ـمــا ب ــدا أن ــه رد مـبــاشــر
على هــذه التصريحات ،هدد
قائد القوات البرية في الجيش
اإلي ــران ــي ،ك ـيــومــرث ح ـيــدري،
ب ــأن «إيـ ــران سـتـ ّ
ـدمــر بــأمــر من
المرشد األعلى علي خامنئي
َ
مدينتي تل أبيب وحيفا ،إذا
ارت ـك ـبــت إســرائ ـيــل أي خـطــأ».

وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم ال ـق ـضــاء األع ـلــى
أم ـ ــس ،إن ال ـت ـح ـق ـي ـقــات أظـ ـه ــرت أن «ه ـنــاك
ش ـب ـكــة م ـمــن ي ـص ـفــون ان ـف ـس ـهــمإعــامـيـيــن
لديهم ارتباطات خارجية ومصالح خاصة
أو خبراء وفقهاء قانون لديهم خصومات
ش ـخ ـص ـيــة مـ ــع الـ ـقـ ـض ــاء ام ـت ـه ـن ــت إش ــاع ــة
األك ــاذي ــب وتـحــويــر الـمـفــاهـيــم الــدسـتــوريــة
وال ـقــانــون ـيــة بـشـكــل مـقـصــود بــات ـجــاه عــدم
االطمئنان لما يصدره القضاء».
وأشار البيان إلى أن «هذه الممارسات غير
القانونية هي جزء من مشروع عدم االعتراف
بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات
ً
دولية» ،مؤكدا في الوقت نفسه أن «مجلس
القضاء األعلى يجدد احترامه وحرصه على
كفالة حق التعبيرعن الــرأي بكل الوسائل
حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص

وقــال حيدري« :قواتنا تمتلك
ً
ك ـ ّـم ــا ه ــائ ــا م ــن ال ـت ـج ـه ـيــزات
العسكرية للرد على أي خطوة
حمقاء من جانب العدو».

 3قنابل
فــي م ــوازاة ذلــك ،نقل موقع
واي نــت العبري عــن مسؤول
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ك ـب ـي ــر ال ـ ـقـ ــول إن
«إيران لديها بالفعل كمية من
الـيــورانـيــوم الـمـخـ ّـصــب تكفي
لتصنيع  3قنابل نــوويــة ،في
حال تمت معالجتها بمستوى
تخصيب أعلى».
وأشــار إلى أن «المعلومات
التفصيلية ا لـخــا صــة بنطاق
ت ـخ ـص ـي ــب الـ ـ ـي ـ ــورانـ ـ ـي ـ ــوم فــي
إيران واردة في أحد التقريرين
اللذين ّ
قدمهما رئيس الوكالة
إلى مجلس المحافظين».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أن
م ـج ـل ــس م ـح ــاف ـظ ــي ال ــوك ــال ــة
ّ
سيصوت على
الدولية للطاقة

ق ــرار يــدعــو إيـ ــران إل ــى الــوفــاء
بالتزاماتها دون انتقاد النظام
اإليــرانــي ،بنهاية اجتماعاته
ال ـت ــي تـسـتـمــر ح ـتــى الـجـمـعــة
المقبلة.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن أم ـ ـلـ ــه ف ـ ــي أن
يــدرس مجلس األمــن الدولي،
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ـ ــوكـ ـ ــالـ ـ ــة
الــدولـيــة ،فــرض عقوبات على
الجمهورية اإلسالمية.

تهديد ووعيد
ووس ـ ـ ـ ــط ق ـ ـلـ ــق إي ـ ـ ــران ـ ـ ــي مــن
ّ
تسبب «قرار التوبيخ» المحتمل
بإعادة فرض العقوبات الدولية
ت ـح ــت «ال ـب ـن ــد الـ ـس ــاب ــع» ،ه ــدد
رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
بــالـبــرلـمــان ،وحـيــد جــال زادة،
بــإعــادة النظر في المفاوضات
الـ ـن ــووي ــة إذا صـ ــدر ق ـ ــرار ضــد
ب ـ ـ ــاده فـ ــي ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة.
رغــم ذلــك ،قــال وزيــر الخارجية

ال ـق ـط ــري م ـح ـمــد ع ـبــدالــرح ـمــن
إن ــه بـحــث مــع وزي ــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي أنـ ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن،
فـ ـ ـ ــي واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أف ـ ــق
الـتــوصــل إلــى أرضـيــة مشتركة
م ــع اإلي ــران ـي ـي ــن إلنـ ـق ــاذ مـســار
مفاوضات فيينا .
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال م ـســاعــد
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة
لـلـشــؤون الــدول ـيــة ،أمـيــن لجنة
حقوق اإلنسان في إيران ،كاظم
غريب آبادي
إن «اليورانيوم الذي اكتشفته
الوكالة الدولية في أحد المواقع
الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــم ال ـك ـش ــف ع ـن ـهــا،
ّ
يتعلق بواحدة من الــدول التي
تمتلك أسلحة نووية».
ولم ّ
يقدم المسؤول اإليراني
ت ـفــاص ـيــل ع ــن هـ ــذا ال ـم ــوق ــع ّأو
ال ـب ـلــد ال ـ ــذي أش ـ ــار إلـ ـي ــه ،لـكــنــه
ق ــال« :عـنــدمــا تــم إن ـشــاء شركة
أصـفـهــان للصلب قبل الـثــورة،
كانت إحدى هذه الدول نشيطة
هناك».

وات ـهــم الــوكــالــة بالخضوع
لـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــوط س ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
واشـ ـنـ ـط ــن وإس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل عـقــب
انتقادها «عــدم تعاون» بالده
في كشف األنشطة النووية بـ
 3مواقع غير معلنة.

مسودة غربية
ويأتي هــذا في وقــت رفعت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ّوالـ ـ ــدول
األوروبية الثالث الموقعة على
االتفاق النووي مع إيران ،الذي
انسحب منه الرئيس األميركي
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب عــام
الوكالة
 ،2018نــص قــرار إلــى
ّ
الدولية للطاقة الذرية يحض
إي ــران على الـتـعــاون الـتــام مع
الوكالة.
(فيينا ،طهران  -وكاالت)

ً
القائمين على إدارتهبشكل موضوعي بعيدا
عن التشكيك بالوطنية».
ول ـفــت إل ــى أن «الـتـمـيـيــز بـيــن الـحــالـتـيــن
يـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن ي ـ ـع ـ ـيـ ــه ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـم ـث ـق ـف ـي ــن
والمختصين ســواء فــي الـقــانــون أو اإلعــام
ومن غير المقبول التبجح بشعارات تكميم
األفواه أو تقييد حرية التعبير عن الرأي».
إلى ذلــك ،أثــار ضجة كبيرة إعــان النائب
األول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي،
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـت ـم ــي الـ ـ ــى الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري ،ان
الميليشات ّ
تهرب المشتقات النفطية بكمية
تصل إلــى نصف حجم المصدر الفعلي من
النفط العراقي.
وفــي حين يثير حلفاء إي ــران أزم ــة نفطية
مع سلطات إقليم كردستان العراق ،المحكوم
من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة

البارزاني المتحالف مع الصدر في محاولة
لفك التحالف بينهما ،ألـقــى الــزامـلــي قنبلته
خالل ترؤسه اجتماع للجنتي النفط والطاقة
واألمــن والدفاع بحضور قائد شرطة الطاقة
غانم محمد وعدد من الضباط .وقــال« :هناك
معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب
المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف
حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي ،مما
ً
يعني هــدر ثــروات مالية ضخمة جــدا تذهب
لمصلحة مافيات وجهات نافذة متخصصة
اسـتـعــانــت ب ـشــركــات نـفـطـيــة عــالـمـيــة لنصب
معدات التهريب».
في السياق نفسه ،كشف نائب رئيس لجنة
ال ـن ـفــط وال ـط ــاق ــة ن ـهــرو روان ـ ـ ــدزي ع ــن وج ــود
أنابيب متفرعة عن األنبوب الرئيسي الناقل
لـلـنـفــط ال ـم ـم ـتــد ب ـيــن ال ـب ـص ــرة وال ـن ــاص ــري ــة،

والتحقيقات أظـهــرت أنـهــا تصل إلــى مقرات
الميليشيات ،وال أح ــد يـجــرؤ عـلــى االق ـتــراب
منها«.
وأوضح رواندزي أنه تمت مالحظة أن»نفط
أنبوب البصرة -الناصرية تنخفض كمياته.
ً
فعندما يقولون مثال ،إنه تم ضخ مليون برميل
عبر األنبوب ،وتفحص شرطة النفط األنبوب
ب ـع ــد ب ـض ــع ك ـي ـل ــوم ـت ــرات ب ــأج ـه ــزة ال ـق ـي ــاس،
يتبين فقدان جــزء من الكمية المعلن عنها«.
وأضاف»:هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان».
وف ــي تـطــور ال يمكن فصله عــن مـحــاوالت
تفكيك تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى
الـ ـص ــدر ،خ ــرج ــت لـلـعـلــن بـ ـ ــوادر أزم ـ ــة كـبـيــرة
يقودها جمع من المعارضين لحليفه السني
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في معقله
بمحافظة األنبار.

لبنان :هل يتحول «حقل كاريش» إلى مزارع شبعا بحرية؟

●

بيروت  -منير الربيع

ّ
تـ ـب ــل ــغ لـ ـبـ ـن ــان أن ال ـم ـب ـع ــوث
األم ـي ــرك ــي لـ ـش ــؤون أمـ ــن ال ـطــاقــة
العالمي آموس هوكشتاين ،الذي
يتولى ملف الوساطة األميركية
فــي تــرسـيــم ال ـح ــدود بـيــن لبنان
وإسرائيل ،سيزور بيروت نهاية
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري ،ك ـم ــا كـشــف
رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـع ـ ـنـ ــي أن ا لـ ــو س ـ ـيـ ــط
األم ـ ـيـ ــركـ ــي اس ـ ـت ـ ـجـ ــاب ل ـل ــدع ــوة
ً
اللبنانية ،لكنه يعني أ يـضــا أن
لبنان أصبح في موقف الضعيف،
ً
خ ـص ــوص ــا م ــع ذهـ ــاب إســرائ ـيــل
إلى فرض أمر واقع جديد يتعلق
ببدء عمليات الحفر واالستعداد
لعمليات استخراج الغاز من حقل
كاريش في حدود ثالثة أشهر.
وبانتظار وصول هوكشتاين،
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت اتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت سـ ـي ــاسـ ـي ــة،
السيما بين ر ئـيــس الجمهورية
مـيـشــال عــون وب ــري ال ــذي اخـتــار
اإلعالن بنفسه عن موعد الزيارة
ً
للتأكيد أنه المعتمد أميركيا في
الـمـفــاوضــات ،إل ــى جــانــب رئيس
حكومة تصريف األعمال نجيب

م ـي ـق ــات ــي ،ب ـه ــدف الـ ــوصـ ــول إل ــى
ص ـ ــوغ ج ـ ـ ــواب م ــوح ــد ورس ـم ــي
ّ
ونهائي يسلمه لبنان لواشنطن
ف ــي ح ــال ق ــرر الـمـضــي بــالـمـســار
التفاوضي الحالي.
وك ــان هــوكـشـتــايــن ع ــرض في
ّ
آخــر زي ــارة لــه مــا عــرف ب ـ «الـخــط
المتعرج» ،الذي ينص على منح
لبنان مساحة تقارب الـ  860كلم
مربع أو أقل بقليل مقابل منحه
ً
«حقل قانا» كامال على أن تحصل
إسرائيل على «كاريش» .لكن الوفد
العسكري التقني المفاوض اعتبر
أن لـلـبـنــان حـ ّـصــة ف ــي «ك ــاري ــش»
تتخطى الثلث ،وهو أمر ترفضه
إسرائيل بشكل كامل.
مذاك لم يتبلغ هوكشتاين أي
ج ــواب لـبـنــانــي وس ــط مـطــالـبــات
ألرك ــان الــدولــة بتوحيد الموقف
قبل أي خـطــوة ،كــي ال يتكرر ما
جــرى فــي ال ـحــدود الـبــريــة والتي
ب ـعــدمــا تــرس ـمــت ف ــي عـ ــام 2000
ً
اعترض حزب الله الحقا من خالل
مطالبته بمزارع شبعا.
وه ــذا مــا يخشاه األميركيون
من خالل موافقة بعض األطراف
ّ
فـ ــي ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ال ـ ـخـ ــط  23أي

مقتل  27باشتباكات
قبلية في السودان

قتل  27شخصًا وجرح العشرات
في اشتباكات قبلية وقعت
االثنني ،وامتدت حتى أمس في
واليتي غرب دارفور وجنوب
كردفان في غرب وجنوب البالد
بسبب خالفات على ملكية أراض
زراعية .وتدور اشتباكات غرب
دارفور في محلية كلبس التي
تبعد حوالي  160كلم شمال شرق
مدينة الجنينة ،عاصمة الوالية.
واتهم قيادي في قبيلة القمر،
غير العربية ،بغرب دارفور ،قبائل
عربية بشن هجمات واسعة.
وقال إن االشتباكات أسفرت عن
إحراق  3قرى.

ّ
ُ
العراق :القضاء يصعد ضد اإلعالم ...ونصف النفط يهرب
ً
بانتظار مبادرة سياسية قد يعلنها قريبا
الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني،
إلنهاء الجمود السياسي الذي يمنع تشكيل
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة رغ ــم م ـ ــرور  7أش ـه ــر على
االنـتـخــابــات ،عشية انـتـهــاء المهلة الثانية
التي منحها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر
لـخـصــو مــه فــي اإل طـ ــار التنسيقي لتشكيل
حـكــومــة مــن دون ــه ،داف ــع الـقـضــاء عــن ق ــراره
باستدعاء ومالحقة صحافيين وإعالميين،
فيما ب ــدا أن ــه رد عـلــى بـيــان وقـعــه أكـثــر من
 1500مثقف يدافع عن حرية التعبير.
وكــان القضاء أصــدر أوامــر اعتقال بحق
صحافيين بينهم اإلعالمي سرمد الطائي
بعد ظهوره على التلفزيون الرسمي واتهامه
القضاء بالتحرك وفق أجندة سياسية ،كما
هاجم إيران وتدخلها في الشأن العراقي.

سلة أخبار

م ـس ــاح ــة  860ك ـل ــم م ــرب ــع ،فـيـمــا
بـ ـع ــده ــا ي ـل ـج ــأ ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه إل ــى
المطالبة بالحصول على أكثر من
ذلك ويبرر بقاء سالحه وعمله في
سبيل تحرير تلك المنطقة التي
ّ
تصل إلــى الـخــط  29أي مساحة
 2290كلم مربع.
وت ـش ـيــر ال ـم ـص ــادر الــرسـمـيــة
إل ــى م ـســاع جــديــة لـلـتــوصــل إلــى
ج ــواب مــوحــد يـتــم تسليمه إلــى
هوكشتاين ،وهـنــا ي ــدور سجال
بين من يقول ،إنه يجب التفاوض
ع ـلــى ال ـخ ــط  29ل ـل ـح ـصــول على
مــا هــو أكـبــر مــن  860كـلــم ،وبين
المطالبة بالخط  23أي مساحة
 860ك ـل ــم ك ــام ـل ــة م ــع االح ـت ـف ــاظ
ً
ب ـ ـ «حـ ـق ــل ق ــان ــا ك ـ ــام ـ ــا» .وت ـب ــدي
ً
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة تـ ـ ـف ـ ــاؤال
بــإم ـكــان ـيــة االتـ ـف ــاق ق ـبــل وص ــول
المسؤول األميركي.
ل ـب ـن ــان ف ــي م ــوق ــف ال يـحـســد
عليه بسبب الخالفات بين القوى
ً
ســاب ـقــا ،وال ـت ــي أدت إل ــى ضعف
موقفه مقابل استغالل إسرائيل
لـهــذا الضعف وف ــرض أمــر واقــع،
ً
فلم يعد لبنان قادرا على تعديل
الـ ـم ــرس ــوم وال ـم ـط ــال ـب ــة بــال ـخــط

 29ألن ذلــك سـيــؤدي إلــى إيقاف
المفاوضات واستمرار إسرائيل
بالتنقيب بدون قدرة لبنان على
م ــواك ـب ــة ذلـ ـ ــك ،أم ـ ــا الـ ـتـ ـن ــازل عــن
الخط  29سيعني أن لبنان كان
لديه حق يطالب له وتراجع عنه،
وه ــذا سـيـقــود ال ـبــاد إل ــى موجة

ماليزيا وإندونيسيا تدينان
اإلساءة الهندية للرسول

دانت السلطات املاليزية
واإلندونيسية ،أمس،
التصريحات املسيئة للرسول
محمد صلى الله عليه
ولإلسالم واملسلمني ،التي
صدرت من مسؤولني بارزين
في الحزب الحاكم بالهند.
وذكرت وزارة الخارجية
املاليزية ،أنها استدعت
املفوض السامي للهند،
وأعربت عن استنكارها التام
للتصريحات املسيئة ،داعية
نيودلهي إلى العمل بشكل
مشترك لوقف أي أعمال
استفزازية ملصلحة االستقرار.
ومن جهتها استدعت وزارة
الخارجية اإلندونيسية
السفير الهندي في جاكرتا
لتسليمه «رسالة ادانة شديدة
للتصريحات املسيئة وغير
املقبولة».

لالستفتاء
تونس :الدستور ً
ال يذكر اإلسالم دينا للدولة

إسرائيليتان في نقطة حدودية مع
لبنان قبالة رأس الناقورة (أ ف ب)
من الفوضى السياسية والتقنية
وإلــى حفلة مــزايــدات كبيرة بين
ال ـقــوى وات ـهــام بعضها البعض
بــال ـخ ـيــانــة والـ ـتـ ـخ ــاذل ،بــالـتــالــي
خسارة المزيد من الوقت وإهدار
الـ ـث ــروات ،فـيـمــا ح ــزب ال ـلــه يقف
ً
ً
صــام ـتــا ،م ــؤك ــدا أن ــه يـقــف خلف

أنهى الجيش الجزائري ،أمس،
مناورات ليلية بالذخيرة الحية
في مناطق حدودية مع املغرب
وإقليم الصحراء املتنازع عليه،
بهدف «اختبار الجاهزية والقدرة
على تنفيذ املهام القتالية في كل
الظروف».
وحسب بيان لوزارة الدفاع ،فإن
قائد األركان الفريق السعيد
شنقريحة أشرف يومي االثنني
والثالثاء على «تنفيذ تمرين
ليلي تكتيكي تحت شعار
الصمود  .»2022وهذه املناورات
جاءت بعد أيام من أخرى بحرية
أجراها الجيش الجزائري بقاعدة
غربي البالد تغطي سواحل
حدودية مع املغرب وإسبانيا.

موقف الدولة اللبنانية ،لكنه في
أي لحظة قــد يعلن أنــه ال يوافق
على االتفاق ما لم يمنحه مساحة
 2290كلم كاملة وحينها سيعلن
ع ــن تـمـسـكــه ب ـســاحــه إل ــى حين
تحرير هذه المساحة.

قــال منسق الهيئة الوطنية
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة إلع ـ ـ ــداد دس ـت ــور
«الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» فــي
ت ــون ــس ال ـ ـصـ ــادق ب ـل ـع ـي ــد ،إن ــه
سـيـعــرض عـلــى الــرئ ـيــس قيس
س ـع ـ ّـي ــد م ـ ـسـ ــودة ل ــدسـ ـت ــور لــن
ت ـت ـض ـمــن ذكـ ـ ــرا ل ــإس ــام دي ـنــا
للدولة ،بهدف التصدي لألحزاب
ذات المرجعية اإلسالمية على
غرار حركة النهضة.
و يـ ـن ــص ا لـ ـفـ ـص ــل األول مــن
ال ـب ــاب األول ل ـل ـم ـبــادئ الـعــامــة
لـ ــد س ـ ـتـ ــور  2014أن « ت ــو ن ــس
دولة حرة مستقلة ذات سيادة،
اإلسالم دينها ،والعربية لغتها،
والجمهورية نظامها».
وبـ ـلـ ـعـ ـي ــد أس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ ج ــام ـع ــي
مـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــص ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون
ال ــدسـ ـت ــوري ( 83ع ــام ــا) عـ ّـيـنــه
الرئيس التونسي في  20مايو
الماضي ،لــإشــراف على هيئة
إلعــداد مسودة من أجــل تنقيح
الدستور.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــاب ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــع وكـ ــالـ ــة
الصحافة الفرنسية ،قال بلعيد

إن « 80في المئة من التونسيين
ض ــد ال ـت ـط ــرف وضـ ــد تــوظـيــف
الدين من أجل أهداف سياسية،
وه ـ ـ ــذا مـ ــا س ـن ـف ـع ـلــه تـ ـح ــدي ــدا،
و سـنـقــوم بكل بساطة بتعديل
الصيغة الحالية للفصل األول».
وفي رده على سؤال :هل يعني
ذلـ ــك أن ال ــدس ـت ــور ال ـج ــدي ــد لن
يتضمن ذك ــرا لــإســام؟ أجــاب
بلعيد «لن يكون هناك».
ّ
ّ
سعيد قــد عــلــق العمل
وك ــان
بأجزاء كبيرة من دستور 2014
نـهــايــة سـبـتـمـبــرالـمــاضــي ،كما
ّ
ك ــل ــف ل ـج ـنــة ال ـش ـه ــر ال ـمــاضــي
إلع ـ ــداد ت ـعــديــات ف ــي م ـشــروع
مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.
وأوضــح بلعيد «هناك إمكانية
محو الفصل األول في صيغته
الحالية».

ةديرجلا
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دوليات

بايدن يقرر رفع السرية عن «غزو أوكرانيا»

واشنطن تتهم موسكو باالبتزاز في أزمة القمح ...وبوتين يتباهى بأدنى نسبة بطالة في تاريخ روسيا

عناصر من القوات األوكرانية يصلحون دبابة في منطقة دونباس أمس

بعد اتهامها بأنها
كانت تنتقي المعلومات
االستخباراتية وتكشف
بعضها لوسائل اإلعالم
وللدول الحليفة ،خالل األيام
األولى من التحضير للغزو
الروسي ألوكرانيا ،قررت
اإلدارة األميركية رفع السرية
عن تلك المعلومات.

أم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ج ــو
ب ــاي ــدن ب ــرف ــع ال ـس ــري ــة ع ــن مـعـلــومــات
استخباراتية حــول التحضير للغزو
الـ ــروسـ ــي ألوك ــرانـ ـي ــا ف ــي  24ف ـبــرايــر
والكشف عن تلك المعلومات للحلفاء
بسبب ما قيل إنــه «تشكيك» بالرواية
األميركية حول األوضاع في أوكرانيا
آنذاك.
ً
وخـ ـ ــال ح ـض ــوره ــا م ــؤتـ ـم ــرا ح ــول
األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي ،ق ـ ــال ـ ــت مـ ــديـ ــرة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـق ــوم ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
أفريل هاينز« :عندما شرحنا حقيقة
الوضع لدبلوماسيينا وشرحوا األمر
ً
لمحاوريهم ،وج ــدوا أن هناك ق ــدرا ال
بأس به من التشكيك بالرواية».
وت ــابـ ـع ــت« :وك ـن ـت ـي ـجــة ل ــذل ــك ،ج ــاء
الرئيس بــايــدن إلينا وق ــال ،عليكم أن
تكشفوا عن أكبر قــدر من المعلومات
التي بحوزتكم للتأكد من أن حلفائنا
ال ــدول ـي ـي ــن يـ ـ ــرون م ــا تـ ــرونـ ــه ،وب ــذل ــك
يمكننا االنخراط بمحادثات أخرى قد
تكون أكثر فاعلية في التخطيط للغزو
الروسي المحتمل».
و ك ــا ن ــت اإلدارة األ م ـيــر ك ـيــة تنتقي
المعلومات االستخباراتية وتكشف
الـ ـبـ ـع ــض مـ ـنـ ـه ــا ،ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام األول ـ ـ ــى
للتحضير للغزو الــروســي ألوكرانيا،
لوسائل اإلعالم وللدول الحليفة.
وسعت واشنطن حينها إلى مجابهة
التضليل اإلعالمي الروسي حول العالم
وللتأكد أن حلفاء أميركا وشركاء ها
لــدي ـهــم ت ـص ــور م ــوح ــد ل ــأوض ــاع في
أوكرانيا.
إال أن هاينز أكدت أن اإلدارة األميركية
كشفت الكثير من المعلومات في الفضاء
االسـتـخـبــاراتــي إلــى درج ــة أنـهــا طــورت
ً
آلية لفعل ذلك مستقبال.

معركة سيفيرودونيتسك
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـم ـ ـعـ ــارك
أم ــس ،مــن أج ــل الـسـيـطــرة عـلــى مدينة

جونسون يسعى ّ
لطي صفحة
الفضائح «ثقة باهتة»
بعدما بات في موقع أضعف،
رغ ــم اح ـت ـفــاظــه بـمـنـصـبــه بعد
تـ ـص ــوي ــت ل ـح ـج ــب الـ ـثـ ـق ــة فــي
مجلس العموم ،يسعى رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
ج ــونـ ـس ــون الـ ـ ــى طـ ـ ـ ّـي صـفـحــة
ّ
لينكب على معالجة
الفضائح،
مشكالت مهمة ورص صفوف
ح ـ ــزب م ـن ـق ـســم وإع ـ ـ ـ ــادة كـســب
تأييد البريطانيين.
وأف ـ ـلـ ــت جـ ــون ـ ـسـ ــون ،م ـس ــاء
أمــس األول ،مــن تصويت على
حجب الثقة من نواب في حزب
ال ـم ـح ــاف ـظ ـي ــن ال ـ ـحـ ــاكـ ــم ،عـقــب
سلسلة فضائح ،بينها فضيحة
«بــارتــي غـيــت» ،وهــي الحفالت
ّ
ال ـ ـتـ ــي ن ــظـ ـم ــت فـ ــي «داونـ ـيـ ـن ــغ
ستريت» خــال فـتــرات اإلغــاق
لمكافحة «كورونا».
ورغم أنه ال يمكن استهدافه
بمذكرة حجب ثقة أخــرى على
م ـ ــدى س ـ ـنـ ــة ،حـ ـس ــب األن ـظ ـم ــة
ال ـح ــال ـي ــة ،ف ــإن ــه ي ــواج ــه مـهـمــة
حـســاســة تتمثل فــي اسـتـعــادة
كـ ـس ــب ق ــاع ــدت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ــأث ــرت
بالفضائح وبارتفاع التضخم
الذي بلغ أعلى مستوياته منذ
ً
 40عاما.
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون خـ ــال
اجتماع لمجلس الوزراء ،أمس،
أن حكومته باتت أخيرا قادرة
عـلــى «إن ـه ــاء» ال ـجــدلُ ،وهدفها
اآلن ه ــو «دف ـ ــع الـ ـب ــاد ق ــدم ــا»،
م ـس ـت ـنــدة الـ ــى إجـ ـ ـ ــراءات تفيد
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ف ــي أوج أزم ــة
القدرة الشرائية.
وأكـ ــد أن ـهــا «ح ـكــومــة تحقق
أكـثــر مــا يهم شعب هــذا البلد،
ونحن الى جانب البريطانيين
الــذيــن يعملون بـجــد ،وسنبدأ
العمل».
ورغـ ـ ــم أنـ ـ ــه رحـ ـ ــب بـنـتـيـجــة
ت ـص ــوي ــت «م ـق ـن ـع ــة» ف ــي خ ـتــام
االق ـتــراع ،فــإن أكثر مــن  4نــواب
من أصل  10من معسكره (148
مــن أص ــل  359اق ـتــرعــوا) قــالــوا

بوريس جونسون

إنهم ال يثقون بــه ،مما يعكس
حجم االستياء إزاءه.
وع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل الـ ـمـ ـق ــارن ــة،
أفلتت رئيسة ال ــوزراء السابقة
تيريزا ماي في  2018من مذكرة
لحجب الثقة مــع هامش أكبر،
قـبــل أن تضطر إلــى االستقالة
بعد أشهر.
وبات يتعين على جونسون
الـ ــذي وص ــل ال ــى الـسـلـطــة عــام
 ،2019أن ّ
يحسن مواقعه ،بعدما
تــراج ـعــت شـعـبـيـتــه ك ـمــا أك ــدت
الصحف .وتحدثت «الغارديان»
اليسارية عن «إذالل» فيما أكدت
صحيفة التلغراف المحافظة،
أنه «انتصار فارغ يثير انقساما
ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف الـ ـمـ ـح ــافـ ـظـ ـي ــن»،
مشيرة الى أنها مجرد «مهلة»
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـ ــذي خ ــرج
«متضررا كثيرا».
ويـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـعـ ـم ــد رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ( 57ع ــام ــا) الـحــريــص
ع ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة س ـل ـط ـتــه ال ــى
إجـ ــراء تـعــديــل وزاري لمكافأة
حلفائه المقربين وإقالة الذين
لــم يــدعـمــوه حـســب الـصـحــافــة.
ل ـكــن م ــع ن ـجــاتــه ،ي ـظــل ال ـضــرر
«كبيرا» ،وفق ما قال زعيم حزب
المحافظين السابق وليام هيغ
في صحيفة ذي تايمز.
(لندن  -أ ف ب)

(أ ف ب)

 ...وصواريخ أوكرانية باتجاه مواقع روسية على خط المواجهة في المنطقة أمس

سيفيرودونيتسك اإلستراتيجية في
ـرانـيــا التي تتعرض لقصف
شــرق أوكـ ّ
روســي مكثف ،وحيث الوضع يتطور
«كل ساعة» بحسب كييف التي اتهمت
مع واشنطن روسيا بممارسة «ابتزاز»
في قضية صادرات القمح.
وقال الرئيس األوكراني فولوديمير
زيلينسكي في آخر تسجيل فيديو له
مساء أمــس األول« :أبطالنا يمسكون
ب ـمــواق ـع ـهــم ف ــي س ـي ـف ـيــرودون ـي ـت ـســك.
وهناك معارك شوارع متواصلة».
ت ـكــافــح كـيـيــف لـلـتـعــامــل م ــع تــدفــق
القوات الروسية إلى سيفيرودونيتسك،
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة ال تـ ـ ـ ـ ـ ــزال ف ـ ـ ــي أي ـ ـ ــدي
األوكرانيين في منطقة لوغانسك.
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـ ــروس ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي ش ــويـ ـغ ــو ،أمـ ــس،
أن ق ــوات ــه «ح ـ ـ ّـررت بــالـكــامــل الـمـنــاطــق
السكنية في مدينة سيفيرودونتسك
وت ـس ـت ـمــر ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـنـطـقـتـهــا
الصناعية والبلدات المجاورة».
وبـحـســب وزي ــر الــدفــاع ال ــذي باتت
إط ـ ــاالت ـ ــه نـ ـ ـ ــادرة م ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـه ـج ــوم
ال ــروس ــي ف ــي أوك ــران ـي ــا ،ف ــان موسكو
ً
تسيطر حــالـيــا على  97فــي المئة من
منطقة لوغانسك األوكرانية التي تقع
سيفيرودنتسك ضمنها.
وقـ ــال «ت ــم ت ـحــريــر مــديـنـتــي لـيـمــان
وسـفـيــاتــوغـيــرســك وك ــذل ــك  15مدينة
أخـ ـ ـ ـ ــرى» .وإذا تـ ــأكـ ــد األمـ ـ ـ ــر س ـت ـكــون
السيطرة على هاتين المدينتين مهمة
ألن ـهــا سـتـتـيــح إزال ـ ــة آخ ــر عـقـبــة نحو
مــديـنــة سـلــوفـيــانـســك الــرمــزيــة ونـحــو
كراماتورسك عاصمة منطقة دونيتسك
الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

ابتزاز القمح
المعركة الكبرى األخرى ،االقتصادية
هذه المرة ،هي تلك الدائرة حول موارد
ال ـق ـم ــح األوكـ ــران ـ ـيـ ــة .وقـ ــد ات ـه ــم وزي ــر
الخارجية األ مـيــر كــي أنتوني بلينكن

أمس األول ،موسكو بممارسة «ابتزاز»
مقابل رفع العقوبات الدولية من خالل
منع صادرات القمح األوكرانية.
مــن جــانــب آخ ــر ،اعتبر أن التقارير
التي تفيد بأن روسيا «تسرق» الحبوب
ً
األوكرانية «موثوقة» ،معتبرا أن هدفها
من ذلك «بيعها للربح منها».
وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي
لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع
أن أزمة قطاع الحبوب «متعمدة» .وأكد
ال ـ ًـوزي ــر األم ـي ــرك ــي أن مــوس ـكــو ب ــدأت
أيــضــا تحتفظ بـصــادراتـهــا الـغــذائـيــة
ً
ً
ب ـعــدمــا ف ــرض ــت «حـ ـص ــارا ب ـحــريــا في
البحر األس ــود يمنع نقل المحاصيل
األوكرانية» حول العالم.
ـويــورك تايمز»
وكــانــت صحيفة «نـيـ ّ
ذكـ ــرت أن واش ـن ـطــن ح ـ ــذرت  14دول ــة
مـعـظـمـهــا ف ــي إفــري ـق ـيــا ف ــي منتصف
مايو من أن سفن شحن روسية تحمل
ً
«حبوبا أوكرانية مسروقة».
وأش ــار بلينكن إلــى هــذا المقال من
الصحيفة األميركية من دون أن يؤكد
بـشـكــل م ـبــاشــر الـتـنـبـيــه ال ـمــوجــه إلــى
الدول اإلفريقية.
كـ ــذلـ ــك ات ـ ـهـ ــم الـ ـسـ ـفـ ـي ــر األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
فــي أن ـقــرة روس ـيــا الـجـمـعــة ب ــ«ســرقــة»
وتصدير الحبوب األوكرانية وال سيما
إلى تركيا.
وقال الرئيس األوكراني فولوديمير
زيـلـيـنـسـكــي ،أم ــس األول« ،م ــن المهم
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا أن نـ ـك ــون جــاهــزيــن
لـتـصــديــر ح ـبــوب ـنــا .روس ـي ــا ت ـق ــول إن
النقص الغذائي من مسؤولية أوكرانيا،
هذا أمر خاطئ».
وأض ــاف أن  20إلــى  25مليون طن
ً
من الحبوب عالقة حاليا في أوكرانيا
بسبب الحرب ،وقد تزداد كميتها ثالث
مـ ــرات بـحـلــول ال ـخــريــف عـلــى م ــا أك ــد.
وقال «نحن بحاجة إلى ممرات بحرية
ون ـن ــاق ــش ذلـ ــك م ــع ت ــرك ـي ــا والـمـمـلـكــة
المتحدة» وكذلك مع األمم المتحدة.
وروسـيــا وأوكــرانـيــا قــوتــان كبريان

ف ــي م ـج ــال إن ـت ــاج ال ـح ـب ــوب وتـمـثــان
معا  30في المئة من ص ــادرات القمح
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي تـسـبـبــت الـ ـح ــرب فــي
ارتفاع أسعارها.
ف ــي ال ـب ـح ــر األسـ ـ ـ ــود ،أك ـ ــد ال ـج ـيــش
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي أنـ ـ ــه صـ ــد إلـ ـ ــى حـ ــد كـبـيــر
األسطول الروسي إلى أكثر من مئة كلم
من سواحله ،كما أعلنت وزارة الدفاع
األوكرانية.
وبحث وزير الدفاع التركيخلوصي
أك ـ ــا ر ف ــي اتـ ـص ــال هــات ـفــي م ــع نـظـيــره
األوكراني أوليكسي ريزنيكوف« ،سبل
تــأمـيــن خ ــروج آم ــن لـلـسـفــن الـتـجــاريــة
الـعــالـقــة فــي الـمــوانــئ األوكــران ـيــة ،بما
ي ـســاهــم ف ــي ع ـ ــودة الـ ـه ــدوء ل ــأس ــواق
الدولية».
وت ـب ــادل ال ــوزي ــران «وج ـه ــات النظر
بخصوص ّ
تطورات األوضــاع األمنية
والعسكرية فيأوكرانيا ،والجهود التي
تقوم بهاأنقرة لتنظيم جولة جديدة
منالمفاوضات بين موسكو وكييف
بوساطة تركية».
وكان الرئيس األوكراني أشار إلى أن
«تركيا تبحث عن شكل من الضمانات
األمنية لفك حصار الموانئ األوكرانية،
ً
وي ـم ـكــن أن تـصـبــح وس ـي ـطــا ف ــي هــذه
العملية».
فــي الـمـقــابــل ،ذك ــر وزي ــر الخارجية
الروسيسيرغي الفروف ،أنه «إذا كانت
أنقرة مستعدة للمساعدة في تطهير
م ـي ــاه ال ـم ــوان ــئ م ــناأللـ ـغ ــام لـتـصــديــر
الحبوب األوكرانية ،فسيتسنى للجيش
الــروســي وتــركـيــا االت ـفــاق على أفضل
الـسـبــل إلت ــاح ــة مـ ــرورالـسـفــن وشـحــن
الحبوب».

بوتين يتباهى
إل ــى ذلـ ــك ،أشـ ــار الــرئ ـيــس الــروســي
ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوتـ ـي ــن ،خـ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
حكومي أمــس ،إلــى أن معدل البطالة
في روسيا في شهر أبريل  2022بلغ

(أ ف ب)
مستوى  %4وهــو األدن ــى فــي تاريخ
البالد.
كذلك أشار الرئيس الروسي ،إلى أن
السلطات الروسية تمكنت من تحقيق
االستقرار في سوق العمالت المحلية
ورأى أن «ت ـق ــوي ــة ال ــروب ــل س ــاه ــم في
تحسين األوضــاع االقتصادية» .وكان
ً
بــوت ـيــن وق ــع قـ ـ ــرارا أم ــس األول بــدفــع
اكتر من  80ألف دوالر أميركي لعائلة
كــل جـنــدي روس ــي يقتل فــي أوكــرانـيــا
أو سورية.

إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اس ـت ـغ ــل رئ ـي ـس ــا الت ـف ـيــا
وليتوانيا زيــارة المستشار األلماني
أوالف شولتس إلــى فيلنيوس ،أمس،
للدعوة إلى وجود عسكري أقوى لحلف
شمال األطلسي (ناتو) بدول البلطيق
في ضوء الغزو الروسي ألوكرانيا.
وأجـ ـ ـ ــرى ش ــول ـت ــس مـ ـح ــادث ــات مــع
ناوسيدا ورؤساء وزراء دول البلطيق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث خـ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارت ـ ـ ــه ل ـل ـع ــاص ـم ــة
الليتوانية ،حيث تصدرت مسألة تأمين
الجناح الشرقي للحلف األطلسي جدول
األعمال.
ووعد المستشار األلماني ليتوانيا
بتعزيز عسكري إضافي للردع والدفاع
ضد أي هجوم روســي محتمل .وقــال:
«نحن عازمون على زيادة مساهمتنا»،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى ضـ ــرورة تـطــويــر االل ـت ــزام
األلماني «في اتجاه لواء قتالي قوي».
ويـبـلــغ ع ــدد ج ـنــود الـجـيــش األلـمــانــي
ً
المتمركزين حاليا في ليتوانيا 1000
جندي.
يشار إلــى أن ليتوانيا هــي واحــدة
من خمس دول في «الناتو» لها حدود
ب ــري ــة م ــع روسـ ـي ــا وهـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدول هــي
التفيا وإستونيا وبولندا والنرويج،
وقــد تصبح هــذه ال ــدول ستا فــي حال
انضمت فنلندا إلى الحلف األطلسي.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

جنود صينيون يحررون سفينة يابانية زائرة
لكن خالل مطلع األسبوع الجاري ،أكد مسؤول صيني في
ً
بكين لـ«واشنطن بوست» دون أن تكشف هويته أن «جزءا من
القاعدة» سيستخدمه «الجيش الصيني».
ونفى المسؤول أن يكون ذلك لالستخدام «الحصري» من
ً
ً
الجيش ،قائال إن علماء سيستخدمون هذه المنشأة أيضا.
وأضاف أن الصينيين ال يشاركون في أي أنشطة في الجزء
الكمبودي من القاعدة.
الـمـســؤول الصيني أش ــار إل ــى أن وض ــع حجر األس ــاس
ً ً
سيكون مقررا ،غــدا ،وأن مسؤولين صينيين سيحضرون.
ً
ومن المتوقع أن يكون السفير الصيني لدى كمبوديا حاضرا.
ً
وردا على طلب مــن الصحيفة للتعليق ،قالت السفارة
الكمبودية باشنطن فــي بـيــان ،إنها «ال تــوافــق بشدة على
محتوى ومعنى التقرير ،ألنه اتهام ال أساس له من الصحة،
مدفوع بتأطير سلبي لصورة كمبوديا».
وأضافت أن كمبوديا «تلتزم بشدة» بدستور البالد الذي
ال يسمح بإقامة قــواعــد عسكرية أجنبية أو الــوجــود على
األراضي الكمبودية.
وأوضح البيان أن«تجديد القاعدة ال يخدم سوى تعزيز
ال ـق ــدرات البحرية الكمبودية لحماية سالمتها البحرية
ومكافحة الجرائم البحرية بما في ذلك الصيد غير القانوني».
وبحسب التقرير بذلت الحكومتين الصينية والكمبودية
ً
جهودا مضنية إلخفاء وجود الجيش الصيني في ريام ،فعلى
سبيل المثال ،ال يسمح للوفود األجنبية التي تزور القاعدة
ً
بالوصول إال إلى المواقع المعتمدة مسبقا وعندما زارت نائبة
وزير الخارجية األميركي ويندي شيرمان القاعدة خالل رحلة
إلى المنطقة العام الماضي ،كانت تحركاتها «مقيدة بشدة».
ً
وأثناء وجودها في كمبوديا ،طلبت شيرمان توضيحا
بشأن هدم كمبوديا عام  2020لمنشأتين تمولهما الواليات

مادورو يشيد بشجاعة
رئيس المكسيك

أشاد الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو «بشجاعة
ووضوح» الرئيس المكسيكي
أندريس مانويل لوبيز
أوبرادور لقراره عدم حضور
قمة األميركتين في لوس
انجلس .وقال مادورو إن
قرار واشنطن بعدم دعوته
أو دعوة زعيمي كوبا
ً
ونيكاراغوا «يعد عمال من
أعمال التمييز ،وإن واشنطن
أفشلت القمة» .ويثير غياب
رئيس المكسيك تساؤالت
حول أهمية مناقشات القمة
التي تركز على كبح الهجرة
عند حدود أميركا الجنوبية،
وهي أولوية بالنسبة للرئيس
جو بايدن ،ويمكن أن يمثل
غيابه إحراجا دبلوماسيا
للواليات المتحدة.

باريس تعرض وساطتها
بين بلغاريا ومقدونيا الشمالية

«الناتو»

كمبوديا تنفي استضافة قاعدة بحرية صينية سرية
نفت كمبوديا ،أمس ،المعلومات التي كشفتها صحيفة
ّ
وتحدثت عن إقامة الصين منشأة بحرية
«واشنطن بوست»
عسكرية في هذه الدولة ،الواقعة في جنوب شرقي آسيا،
بشكل سري ،ما يمكن اعتباره أول قاعدة لبكين في المحيطين
الهندي والهادئ.
وك ــان ــت «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أف ـ ـ ــادت ،أمـ ــس األول ،بــأن
مسؤولين في الغرب يشعرون بالقلق من أن الصين وكمبوديا
تخفيان تحركات تهدف إلى تأسيس وجود عسكري صيني
في قاعدة ريام البحرية بكمبوديا ،على خليج تايلند.
وفي تصريحات للصحيفة ،أوضح مسؤولون غربيون أن
هذه القاعدة البحرية ،ستكون ذات أهمية استراتيجية كبيرة
للصين ،إضافة إلى أنها القاعدة الثانية لها في الخارج الى
جانب القاعدة في دولــة جيبوتي شرق إفريقيا ،ما يعتبر
ً
جزءا من مشروع بكين لبناء شبكة من المنشآت العسكرية
في جميع أنحاء العالم ،بهدف دعم تطلعاتها لتصبح قوة
عالمية حقيقية.
واعتبر مسؤولون ومحللون أن وجود منشأة قادرة على
استضافة سفن بحرية كبيرة إلى الغرب من بحر الصين
ً
ً
الجنوبي ،سيكون عنصرا مهما في طموح الصين لتوسيع
نفوذها في المنطقة ،وسيعزز وجودها قرب الممرات البحرية
الرئيسية جنوب شرق آسيا.
وقال مسؤول غربي للصحيفة« :تقييمنا هو أن منطقة
المحيطين الهندي والـهــادئ هي جــزء مهم لقادة الصين،
الذين يرونها منطقة نفوذ الصين الشرعية والتاريخية .إنهم
ينظرون إلى صعود الصين هناك كجزء من اتجاه عالمي
نحو عالم متعدد األقطاب ،إذ تؤكد القوى الكبرى بقوة أكبر
مصالحها في مجال نفوذها المتصور».
ُ
وقال المسؤول ،إن بكين تعول على أن تكون المنطقة «غير
راغبة أو غير قادرة على تحدي المصالح األساسية للصين».
وأش ـ ــار إل ــى أن ــه م ــن خ ــال مــزيــج م ــن اإلكـ ـ ــراه والـعـقــاب
مــن نــاحـيــة ،واإلغـ ـ ـ ــراءات مــن نــاحـيــة أخ ــرى فــي الـمـجــاالت
الدبلوماسية واالقتصادية والعسكرية ،تعتقد بكين أن
ُ
ُ
بإمكانها جعل ال ــدول تلبي مصالحها .وأضـ ــاف« :تــريــد
ُ
الصين في األساس أن تصبح قوية لدرجة تجعل المنطقة
ً
تستسلم للقيادة الصينية بدال من مواجهة العواقب (لعدم
القيام بذلك)».
لـكــن الـمـتـحــدث الــرئـيـســي بــاســم الـحـكــومــة الكمبودية،
فــاي سيفان ،أكــد أن الدولتين اآلسيويتين ستشرعان في
تنفيذ مشروعين مرتبطين بالموانئ في القاعدة البحرية
ً
هذا األسبوع ،رافضا في الوقت نفسه ما تردد بأن الصين
«سيكون لها أي وجود حصري في القاعدة».
وقال سيفان ،إن البرنامج المقرر إطالقه اليوم« ،يتعلق
بإقامة ورشة إلصالح السفن .وجهنا الدعوات لدبلوماسيين
فــي كمبوديا للحضور ،وم ــن ثــم ليس هـنــاك ش ــيء سري
للغاية».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت عام 2019
ً
ً
أن الصين وقعت اتفاقا سريا للسماح لجيشها باستخدام
القاعدة .الصين وكمبوديا بدورهما ،نفيا التقرير بشكل كامل.

سلة أخبار

ُ
المتحدة في قاعدة «ريام» وقال التقرير ،إن هذه الخطوة «تشير
ً
إلى أن كمبوديا ربما قبلت بدال من ذلك المساعدة من الصين
لتطوير القاعدة».
وفي العام الماضي ،تم نقل مبنى «الصداقة الفيتنامية
المشتركة» ،وهي منشأة بناها الفيتناميون ،خارج قاعدة
«ري ــام» البحرية لتجنب الـنــزاعــات مــع األف ــراد العسكريين
الصينيين ،حسبما قال المسؤولون ،بسبب العالقات المتوترة
بين الصين وفيتنام.
وتحرص كمبوديا على تجنب تصويرها بأنها «قطعة
شطرنج» بيد بكين وتسير على خط رفيع بين التكيف مع
بكين واالبتعاد عنها .وفي الوقت نفسه ،نما النفوذ الصيني
في كمبوديا بسرعة خالل السنوات األخيرة ،إذ قدمت الصين
ً
مساعدات واستثمارات كبيرة ،وهو اتجاه تسبب أيضا في
بعض القلق في بنوم بنه ،بشأن االعتماد المفرط على الصين.
وقــال تقرير لـ«البنتاغون» ،إنــه إضافة إلــى قاعدتها في
جيبوتي ،التي افتتحت عام  ،2017بحثت بكين إقامة منشآت
عسكرية في قائمة تضم أكثر من 12دولة ،من بينها كمبوديا
وتايالند وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان وسريالنكا
وتنزانيا واإلمارات ،وأضاف أن شبكة عالمية يمكن أن «تتدخل
في العمليات العسكرية األميركية وتدعم العمليات الهجومية
ضد الواليات المتحدة».
ُ
ويشار إلــى أن البحرية الصينية هي بالفعل األكبر في
العالم من حيث عدد السفن ،بينما تمتلك البحرية األميركية
 297سفينة حربية (من حامالت ومدمرات وغواصات وما
ً
إلى ذلك) ،وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس ،في حين أن الصين
لديها  355سفينة ومن المتوقع أن يكون لديها  460بحلول
ً
عام  ،2030وفقا لتقرير «البنتاغون» العام الماضي.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

أبدى الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون استعداده
لكي يستقبل «في الوقت
المناسب» سلطات بلغاريا
ومقدونيا الشمالية بهدف
التوصل الى اتفاق ثنائي
يتيح فتح مفاوضات
انضمام سكوبيي الى
االتحاد االوروبي .وتدعم
فرنسا «منذ أسابيع»
السعي الى حل للخالف
بين البلدين كما ذكر قصر
االليزيه في ختام مناقشات
مع الرئيس البلغاري
رومن راديف ورئيس وزراء
مقدونيا الشمالية ديميتار
كوفاتشيفسكي.
وتعرقل صوفيا منذ نوفمبر
 2020عملية انضمام مقدونيا
الشمالية الى االتحاد
األوروبي بسبب خالفات
مرتبطة باللغة والتاريخ.

مالي« :العسكري» يتعهد
بانتخابات ديموقراطية 2024

تعهد المجلس العسكري
في مالي بإجراء انتخابات
ديموقراطية بحلول نهاية
مارس  ،2024لتتأخر
العودة للحكم المدني لمدة
عامين .وأعلن الكولونيل
آسيمي غويتا ،الذي أعلن
نفسه رئيسا مؤقتا للبالد
بعد فترة قصيرة من وقوع
انقالب العام الماضي،
عن الخطة في العاصمة
باماكو ،أمس .وأصدرت
الحكومة العسكرية
مرسوما بتمديد الفترة
االنتقالية لمدة عامين.
ويأتي االعالن بعد أيام
قليلة من قرار المجموعة
االقتصادية لدول غرب
أفريقيا (االيكواس)
باستمرار العقوبات
المفروضة على مالي.

الدومينيكان :مقتل وزير
ً
البيئة رميا بالرصاص

قتل وزير البيئة في
جمهورية الدومينيكان ،
أورالندو خورخي ميرا
ً
في مبنى وزارته رميا
بالرصاص .وبحسب
ّ
مصادر ،اقتحم مسلح
االجتماع األسبوعي
للوزير مع نوابه وفتح
النار عليه.
وذكرت وسائل إعالم أن
وحدة من شرطة النخبة
ً
دخلت الوزارة بحثا عن
مطلق النار الذي تحصن
في الداخل واعتقلته
ً
الحقا.

ةديرجلا

•
العدد  / ٥٠٥٠األربعاء  ٨يونيو 2022م  ٩ /ذو القعدة 1443هـ

18

sports@aljarida●com

رياضة

«األزرق» في مواجهة غامضة أمام إندونيسيا
ضمن منافسات المجموعة األولى المؤهلة لكأس آسيا 2023

من تدريب سابق لالعبي األزرق

أحمد حامد

يدخل منتخبنا الوطني لكرة
القدم في امتحان جاد مساء
اليوم في مستهل مشواره
لحجز بطاقة التأهل لكأس
آسيا  ،2023عندما يلتقي
نظيره اإلندونيسي على
استاد جابر الدولي ضمن
المجموعة األولى
مباريات
ً
التي تشهد أيضا مباراة
األردن ونيبال.

يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم اليوم مشواره
ف ــي الـتـصـفـيــات ال ـمــؤه ـلــة ل ـك ــأس آس ـي ــا  2023عـنــدمــا
يستضيف نظيره اإلندونيسي على استاد جابر الدولي
عند السابعة والربع مساء ضمن منافسات المجموعة
األولى ،التي تشهد مواجهة أخرى عند العاشرة والربع
مساء بين األردن ونيبال.
ولــم يـتــواجــه المنتخبان الكويتي واإلنــدونـيـســي منذ
سنوات طويلة ،فآخر مواجهة بينهما كانت في كأس آسيا
ً
ً
 ،2009بما يعني أن مواجهة اليوم تحمل غموضا كبيرا،
على الــرغــم مــن الـمـشــاهــدات الـتــي وفــرهــا الـجـهــاز اإلداري
لمدرب األزرق الفيكا.
ويتطلع األزرق تحت قيادة التشيكي الفيكا لبداية قوية،
بتوليفة جمعت فــي طياتها عناصر الخبرة أمـثــال «بــدر
المطوع ،وفهد األنصاري ،وخالد الرشيدي ،وحمد حربي»،
وإل ــى جــانــب الالعبين الـشـبــاب والـصــاعــديــن أمـثــال «عيد
الرشيدي ،وشبيب الخالدي ،ومبارك الفنيني ،وفواز عايض».
وخاض األزرق في رحلة تجهيزه للمنافسات اآلسيوية،
ً
ً
معسكرا تدريبيا في مالطا ،إلى جانب معسكر أبو ظبي
والعديد من المباريات الودية ،آخرها مواجهة المنتخب
السنغافوري القريب أسلوبه من المنتخب اإلندونيسي.
ويدرك األزرق ومدربه الفيكا في مهمته الرسمية األولى

مباراتا اليوم
الملعب
التوقيت
المباراة
الكويت × إندونيسيا  7:15مساء استاد جابر الدولي
األردن × نيبال  10:15مساء استاد جابر الدولي

ً
مدى أهمية المواجهة االفتتاحية ،وأيضا صعوبتها ،السيما
أن المنتخب اإلندونيسي من المنتخبات المتطورة ،ويضم
ً
في صفوفه عددا من الالعبين المحترفين.

خطة هجومية
وتركزت تعليمات التشيكي الفيكا خالل التدريبات على
أهمية اللعب اإليجابي والحضور الهجومي المكثف ،مع
أهمية الحذر الدفاعي ،وتأمين الطرق المؤدية لشباب األزرق.
وش ــدد م ــدرب الـمـنـتـخــب عـلــى أهـمـيــة الـلـعــب الـســريــع،
واالب ـت ـعــاد عــن ال ـكــرات الـطــويـلــة ،الـتــي ربـمــا تسهل مهمة
ً
المنافس ،عطفا على عامل اللياقة البدنية ،والسرعة التي
تتميز بها فرق شرق آسيا.
ومن المقرر أن تضم توليفة األزرق مع التشيكي الفيكا
ومن خالل قناعاته عن وجود خالد الرشيدي في حراسة
المرمى ،وفهد الهاجري ،وخالد إبراهيم ،وفهد حمود ،وراشد
الدوسري في الدفاع ،وفي وسط الملعب مبارك الفنيني،
وفواز عايض ،وأحمد الظفيري ،وفهد األنصاري ،على أن
يوجد بدر المطوع ،وعيد الرشيدي في الخط األمامي،
فيما سيكون طالل الفاضل ،وشبيب الخالدي ،ويوسف
ناصر ،وحمد حربي ،وحمد القالف وغيرهم من الالعبين
المميزين على مقاعد البدالء.
في المقابل ،يتسلح المنتخب اإلندونيسي مع مدربه
الكوري الجنوبي شين تاي يونغ بعدد من الالعبين من
أصحاب الخبرات ،ال سيما الحارس هندرو كارتيكو
المحترف في بنفيكا البرتغالي.
ويتأهل للنهائيات أصـحــاب المراكز األول ــى في
المجموعات الـ  6إضافة إلى أفضل  5منتخبات تحتل
المركز الثاني.

الفيكا :قائمة المنتخب متوازنة وثقتنا كبيرة بالتأهل
أبدى مدرب منتخب الكويت لكرة القدم ًالتشيكي الفيكا
ثقة كبيرة باختياراته لقائمة األزرق ،مؤكدا قناعته الكبيرة
بجميع الالعبين ،وقدرتهم على أداء مهمة التأهل لكأس
آسيا على أكمل وجه.
وق ــال الفـيـكــا ،خ ــال الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ظـهــر أم ــس ،إن
ومراقبة
االختيارات جاءت بعد متابعة حثيثةً ،
ألداء الالعبين في المباريات ،مشيرا إلى
أن الفترة التي قضاها مع الالعبين من
خالل معسكر مالطا ،وأبــو ظبي ،زادت
باالختيارات الحالية ،وكشف
من قناعاته ً
أنه كان حريصا على إيجاد تــوازن في
صفوف المنتخب ،ودمج عناصر
الخبرة مع الشباب ،للوصول
إلـ ــى أف ـض ــل تــول ـي ـفــة تمثل
منتخب الكويت.
وع ــن ح ـظــوظ األزرق
فــي الـتــأهــل ،شــدد على
أنـ ـ ـ ـ ــه يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرم ج ـم ـي ــع
المنافسين ،ويعمل مع
الــاعـبـيــن عـلــى تقديم
مـ ـسـ ـت ــوي ــات م ـق ـن ـع ــة،
وحصد ً بطاقة التأهل،
راف ـ ـضـ ــا ال ـت ـق ـل ـيــل مــن

الفيكا

«األولمبي» ّ
ودع كأس آسيا
«منتخب الصاالت» يلتقي فلسطين اليوم لحسم التأهل
في الجولة الثالثة واألخيرة لبطولة غرب آسيا بهزيمة ثالثة

جانب من لقاء الكويت والسعودية

يـ ـبـ ـح ــث مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـك ــرة
الـ ـص ــاالت ع ــن ح ـســم ال ـت ــأه ــل لنصف
نهائي بطولة غرب آسيا ،عندما يواجه
منتخب فلسطين عند الرابعة من مساء
اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة
واألخـيــرة مــن المجموعة األول ــى ،كما
يـلـتـقــي الـمـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي نـظـيــره
ال ـع ــراق ــي ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ذات ـه ــا عند
السابعة والنصف على صالة قيشعان
المطيري بنادي النصر.
ويتصدر «األزرق» والـعــراق ترتيب
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى بــرص ـيــد  4نـقــاط
َ
متقدمين على السعودية
لكل منهما،
بفارق نقطة في المركز الثالث ،ويأتي
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ـ ــذي فـقــد

حـظــوظــه فــي الـتــأهــل بــالـمــركــز الــرابــع
واألخير من دون نقاط.
ً
وكـ ًـان أزرق الـصــاالت قد حقق فــوزا
صـعـبــا عـلــى ح ـســاب الـسـعــوديــة 4 -5
ض ـمــن ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،أم ــس األول،
وس ـج ــل ل ـ ــأزرق ك ــل م ــن عـبــدالــرحـمــن
ال ـم ـس ـب ـحــي «ه ــدفـ ـي ــن» ،وع ـبــدال ـعــزيــز
البسام وعبدالرحمن الطويل وصالح
الفاضل.
ون ـج ــح األزرق ف ــي تـسـجـيــل هــدف
ال ـف ــوز ف ــي ال ــوق ــت ال ـقــاتــل ق ـبــل نصف
دقيقة مــن الـنـهــايــة ،عــن طــريــق صالح
ال ـفــاضــل ،بـعــد أن تـعــادلــت الـكـفــة بين
المنتخبين بأربعة أهداف لكل منهما.

ت ـل ـقــى مـنـتـخـبـنــا األول ـم ـب ــي لـكــرة
القدم هزيمة ثالثة في منافسات كأس
آسيا ،بخسارته أمــام نظيره العراقي
 ،3 -1في المباراة التي جمعت بينهما،
مساء أمس ،في ختام منافسات الدور
التمهيدي ،الــذي شهد مـبــاراة أخــرى
بالمجموعة ذاتها فازت فيها أستراليا
على األردن  -1صفر.
سجل هدف األزرق يوسف الرشيدي
« ،»12في حين سجل للعراق منتظر
محمد « ،»35ومؤمل عبدالرضا «،»59
ومحمد الباقر كريم «.»83
ورافق المنتخب العراقي بـ  5نقاط،
نظيره األسترالي صاحب الصدارة بـ
 7نقاط ،إلى ربع نهائي البطولة ،في
حين ودع المنتخب األردني المنافسات

كفاءة المنتخب اإلندونيسي.
عناصر
يملك
منتخب
ـه
ـ
ن
أ
تظهر
وأكــد أن المشاهدات
ً
قــويــة ،وقـ ــادر عـلــى الـمـنــافـســة فــي ات ـجــاه ال ـتــأهــل ،كــاشـفــا
أن صـفــوف المنتخب ال تعاني مــن غـيــابــات فــي مواجهة
إندونيسيا ،وأشاد بدور الجهاز الطبي في تأهيل الجميع
للمباراة.
من جانبه ،اشتكى مدرب إندونيسيا الكوري
الجنوبي شين تــاي يــونــغ مـًـن األج ــواء
ال ـحــارةً فــي الـكــويــت ،مضيفا أن ــه كـ ًـان
حريصا على التواجد بالكويت مبكرا،
للتعود مع المنتخب على هذه األجواء،
وأعـ ــرب عــن أم ـلــه فــي ال ـظ ـهــور بـصــورة
ف ــي
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدة
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة
اليوم.
واع ـت ــرف
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن،
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ،بـ ــال ـ ـفـ ــوارق
تصب في مصلحة المنتخب
الفنية التي ً
الكويتي ،مؤكدا أن منتخب إندونيسيا
سـيـبــذل ق ـصــارى جـهــده مــن أج ــل بلوغ
نهائيات كأس آسيا.
شين تاي يونغ

بأربع نقاط ،وجــاء األزرق في المركز
األخير من دون نقاط.
والحت لألزرق فرصة حصد نقاط
المباراة ،بعد أن تقدم في وقت مبكر عن
طريق يوسف الرشيدي ،لكن الرشيدي
ّفرط في فرصة تعزيز التقدم بتصدية
لركلة جزاء مهدرة في الدقيقة .28
وتمكن المنتخب العراقي من معادلة
النتيجة قبل ًنهاية الشوط األول ،الذي
انتهى إيجابيا بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني نجح العراق في
تسجيل هدفين ،وسط تراجع ملحوظ
في أداء األزرق ،وتراجع على مستوى
اللياقة البدنية ،لينتهي اللقاء بثالثة
أهداف مقابل هدف واحد.

الفحيحيل يوقع مع مونتيرو
•

عبدالرحمن فوزان

ّ
وقــع نــادي الفحيحيل مع المدافع البرتغالي
بيدرو مونتيرو لالنضمام إلى الفريق األول لكرة
ً
القدم بالنادي في الموسم الكروي المقبل قادما
من فريق أكاديمكو الذي ينافس في دوري الدرجة
الثانية في بالده.
ً
وبـ ـ ــات م ــون ـت ـي ــرو « 28عـ ــامـ ــا» أول ص ـف ـقــات
ً
الفحيحيل الجديدة وسيشكل ثنائيا مع السوري
ً
عبدالله الشامي الذي جدد عقده أخيرا ،في قيادة
دفاع الفريق الساعي للمنافسة بشكل أكبر خالل
الموسم الكروي المقبل.
وعملت إدارة الكرة بقيادة رئيس النادي حمد
ال ــدب ــوس ع ـلــى ال ـتـجــديــد ف ــي م ـلــف الـمـحـتــرفـيــن
والتعاقد مــع العبين مميزين لتحسين نتائج
الفريق ال ــذي عــانــى قبل احـتــال المركز الثامن
فــي ال ــدوري الممتاز ،كما سيتم تدعيم الفريق
جار على التعاقد مع
بصفقات محليةً ،والعمل ٍ
مدرب أجنبي خلفا للكرواتي داليبور.

فوز ثمين للنجمة البحريني على مضر السعودي في «خليجي اليد»
قــدم فــر يــق النجمة البحريني،
أم ــس األول ،نـفـســه بـشـكــل مميز
ً
ج ــدا فــي بــدايــة م ـش ــواره ببطولة
األندية الخليجية ألبطال الكؤوس
لكرة اليد ،التي يستضيفها نادي
الكويت على صالة االتحاد بمجمع
الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه حـتــى 12
الـ ـج ــاري ،إث ــر فـ ــوزه الـثـمـيــن على
نظيره مضر ا لـسـعــودي بنتيجة
 ،26-33كما حقق فــريــق الجزيرة
اإلماراتي فوزه األول في البطولة
ع ـل ــى م ـس ـقــط ال ـع ـم ــان ــي بـنـتـيـجــة
 ،26-27ض ـم ــن الـ ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة
قبل األخيرة من الــدور التمهيدي
للبطولة.
وبذلك تصدر النجمة البحريني
م ـ ـج ـ ـمـ ــوع ـ ـتـ ــه الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـف ـ ــارق
المواجهات المباشرة واأله ــداف
ع ـ ــن مـ ـض ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـث ــان ــي،

ولكل منهما نقطتان ،بينما حل
ً
السالمية ثالثا بدون رصيد ،ولعب
مباراته الثانية األخيرة أمس مع
النجمة.
واح ـ ـتـ ــل ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة اإلم ـ ــارات ـ ــي
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة
األو ل ــى بنقطتين ،وينتظر ثالث
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة لـمــواجـهـتــه
السبت المقبل في مباراة تحديد
ال ـمــركــزيــن ال ـخــامــس والـ ـس ــادس،
ب ـي ـن ـم ــا ودع مـ ـسـ ـق ــط ا ل ـع ـم ــا ن ــي
ال ـب ـط ــول ــة ب ـع ــدم ــا احـ ـت ــل ال ـم ــرك ــز
الرابع في مجموعته األولى بدون
رصيد ،والسابع في الترتيب العام
للبطولة.

مشاركة المحترف إضافة
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد م ـ ــدرب فــريــق

أفضل العب
حصل على لقب أفضل العب في المباراة األولى بين النجمة
البحريني ومضر السعودي العب النجمة مجدي سعد ،بينما
حصل العــب الجزيرة اإلمــاراتــي سعود سليمان على جائزة
أفضل العب في مباراة الجزيرة ومسقط العماني.

م ـض ــر الـ ـسـ ـع ــودي ج ـع ـفــر ع ـل ــوي،
أن تـحـضـيــرات فــريـقــه للمشاركة
فــي الـبـطــولــة الخليجية لــم ترتق
للمستوى المأمول ،إذ لم يكتمل
الفريق حتى قبل انطالق البطولة
ً
بيومين فقط ،الفتا إلى أن مشاركة
الـمـحـتــرف األجـنـبــي فــي البطولة
الخليجية تعد إضافة فنية مهمة،
من شأنها رفع مستوى المنافسة
ً
بين الـفــرق المشاركة ،مضيفا أن
المحترف الجيد سيكون عنصر
حـســم فــي الـعــديــد مــن الـمـبــاريــات
المتكافئة.

العماني بال محترفين
بدوره ،أرجع مدرب فريق مسقط
ال ـع ـم ــان ــي ح ـم ــود ال ـح ـس ـنــي ع ــدم
تحقيق نتائج إيجابية في البطولة

إ لــى التحضير الضعيف ،وكذلك
فترة الراحة السلبية الطويلة التي
حصل عليها العبوه لمدة شهرين
مـتـتــالـيـيــن ب ـعــد ان ـت ـه ــاء ال ـ ــدوري
ال ـع ـم ــان ــي فـ ــي م ـ ـ ــارس ال ـم ــاض ــي،
باستثناء  5العبين كــانــوا ضمن
ً
المنتخب العماني ،الفتا إلى أنه لم
يضم في صفوفه محترفين أجانب.

ً
بن عمر :لقاء متواضع فنيا

وأك ـ ـ ــد م ـ ـ ــدرب ف ــري ــق ال ـج ــزي ــرة
اإلم ـ ــارات ـ ــي ل ـك ــرة ال ـي ــد الـتــونـســي
وليد بــن عمر ،أن مواجهة فريقه
مــع مسقط الـعـمــانــي ،الـتــي جــرت،
أم ــس األول ،ل ــم تــرتــق للمستوى
ً
المأمول ،رغم فوزه باللقاء ،معلال
ذلك بخروج الفريقين من المنافسة
على التأهل للدور قبل النهائي.

راحة اليوم لجميع الفرق

ً
تخلد فــرق البطولة الـيــوم لـلــراحــة ،على أن تستأنف المنافسات غــدا
بمباراتي الدور نصف النهائي ،إذ يلتقي أول المجموعة األولى مع ثاني
المجموعة الثانية ،وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة األولى،
ويصعد الفائزان إلى نهائي البطولة األحد المقبل ،بينما يلتقي الخاسران
على المركزين الثالث والرابع بنفس اليوم.

جانب من مباراة النجمة ومضر

ةديرجلا
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كرواتيا تفرض التعادل على فرنسا بدوري األمم
تعادلت فرنسا بتشكيلة
احتياطية  1-1مع مضيفتها
كرواتيا في ثاني مبارياتها
بدوري األمم األوروبية لكرة
القدم أمس األول بعد  4أيام
من خسارتها أمام الدنمارك،
التي فازت بدورها على النمسا.

ف ـ ــرض ـ ــت ك ـ ــروات ـ ـي ـ ــا وص ـي ـف ــة
م ــون ــدي ــال  2018الـ ـتـ ـع ــادل عـلــى
ضيفتها فرنسا بطلة العالم 1-1
أمــس األول فــي سبليت بالجولة
الثانية من منافسات المجموعة
األول ـ ـ ــى ض ـم ــن ال ـم ـس ـت ــوى األول
للنسخة الثالثة من مسابقة دوري
األمم األوروبية في كرة القدم.
وكــانــت فرنسا ،بطلة النسخة
ال ـثــان ـيــة م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
الجديدة ،البادئة بالتسجيل عبر
العــب وســط يوفنتوس اإليطالي
أدري ــان رابـيــو « »52وفــي طريقها
إل ـ ــى ت ـع ــوي ــض خ ـس ــارت ـه ــا عـلــى
أرض ـهــا أم ــام ضيفتها الــدنـمــارك
 2-1الجمعة في الجولة األولى ،لكن
كرواتيا نجحت في إدراك التعادل
مــن ركلة جــزاء انـبــرى لها البديل
مهاجم هوفنهايم األلماني أندري
كراماريتش بنجاح «.»83
وخ ـ ــاض ـ ــت ف ــرنـ ـس ــا الـ ـمـ ـب ــاراة
ً
بتشكيلة مختلفة كـلـيــا عــن تلك
التي خاضت مواجهة الدنمارك،
إذ أجــرى مدربها ديدييه ديشان
 10تغييرات ،أبرزها اإلبقاء على
المهاجمين كيليان مبابي وكريم
بنزيمة وأن ـطــوان غــريــزمــان على
دكة البدالء ،ودفــع بقائد موناكو
وســام بن يــدر وجناحي اليبزيغ
األلماني كريستوفر نكونكو وباير
ليفركوزن األلماني موسى ديابي
مكانهم.
وكـ ـ ــان العـ ـ ــب وسـ ـ ــط م ــون ــاك ــو

أريليان تشواميني الوحيد الذي
ً
حــافــظ عـلــى مـكــانــه أســاس ـيــا في
التشكيلة مــن م ـب ــاراة الــدن ـمــارك.
ولعب حــارس مرمى ميالن بطل
الـ ــدوري اإليـطــالــي مــايــك مينيان
مكان القائد حارس مرمى توتنهام
اإلنكليزي هوغو لوريس.
وأن ـقــذ مينيان منتخب بــاده
مــن هــدف محقق فــي الدقيقة 18
بتصديه ببراعة لتسديدة قوية
زاحفة من داخل المنطقة لبوديمير
«ّ ،»18
رد عليها الضيوف بهدف
لنكونكو ألغي بداعي التسلل بعد
اللجوء إلى حكم الفيدو المساعد
(في أيه آر) «.»30
ونـجــح رابـيــو فــي منح التقدم
لـفــرنـســا عـنــدمــا تـلـقــى ك ــرة خلف
الــدفــاع مــن بــن يــدر فتوغل داخــل
المنطقة وســددهــا بـيـســراه على
يمين الحارس «.»52
وحـصـلــت كــروات ـيــا عـلــى ركلة
جزاء إثر عرقلة كراماريتش داخل
الـمـنـطـقــة م ــن دي ـنــي فــان ـبــرى لها
ً
بنفسه على يمين مينيان مدركا
ً
التعادل ومفسدا فرحة الفرنسيين
«.»83
وكاد البديل اآلخر العب وسط
وس ــت ه ــام يــونــاي ـتــد اإلنـكـلـيــزي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوال فـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــش ي ـف ـع ـل ـه ــا
بتسديدة قوية من خارج المنطقة
أبعدها مينيان إلــى ركنية «،»87
ّ
رد عليها غريزمان بانفراد خرج
ال ـ ـحـ ــارس ل ـق ـط ـعــه فـ ــارتـ ــدت مـنــه

الكرة إلى مهاجم أتلتيكو مدريد
اإلسباني الــذي حــاول متابعتها
داخل المرمى الخالي دون جدوى
«.»88

الدنمارك تهزم النمسا
وفي المجموعة ذاتها ،واصلت
الدنمارك انطالقتها القوية وحققت

دي ماريا

أك ــد تـقــريــر لـمــركــز ال ــدراس ــات
ال ــدول ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة ،أن الـنـجــم
ال ـ ـف ـ ــرن ـ ـس ـ ــي ك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان م ـ ـبـ ــابـ ــي،
والبرازيلي فينسيوس جونيور،
والـنــرويـجــي إرلـيـنــغ هــاالنــد ،هم
الالعبون األعلى قيمة مالية في
عالم كرة القدم.
ويـ ــأتـ ــي مـ ـب ــاب ــي فـ ــي ال ـم ــرك ــز
األول كأعلى قيمة مــالـيــة ،وذلــك
ب ـع ــدم ــا قـ ــدم م ــوس ـم ــا رائـ ـع ــا مــع
باريس سان جرمان وتواجد في
 60هــدفــا (سـجــل  39وصـنــع )21
فــي  46مـبــاراة شــارك بها فــي كل
البطوالت.
وفاز فينسيوس بلقب الدوري
اإلسباني ودوري أبطال أوروبــا
مــع ريــال مــدريــد ،فــي حين انتقل

مبابي
هاالند من بوروسيا دورتموند
األلـمــانــي إل ــى مانشستر سيتي
اإلنكليزي بعدما سجل  86هدفا
في  89مباراة مع الفريق األلماني.
وجاءت قائمة الالعبين األعلى

يتفاوض لضم
يوفنتوس
ً
موراتا نهائيا

ليفاندوفسكي :شيء ما
مات بداخلي

ليفاندوفسكي
ً
قــال المهاجم الـبــولـنــدي روب ــرت ليفاندوفسكي إن «شـيـئــا مــا مــات»
بداخله في بايرن ميونيخ األلماني لكرة الـقــدم ،حيث يواصل الالعب
الضغط من أجــل الرحيل عن الفريق البافاري واالنتقال المتوقع إلى
برشلونة اإلسباني.
وكرر البولندي الدولي ليفاندوفسكي ،الذي يتبقى عام على نهاية
عقده مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا ،إبداء رغبته في الرحيل عن بايرن
هذا الصيف.
ورغ ـ ـ ــم ع ـ ــدم وج ـ ـ ــود ت ــأك ـي ــد رسـ ـم ــي مـ ــن ج ــان ــب الـ ــاعـ ــب ،يـ ـب ــدو أن
ليفاندوفسكي عاقد الـعــزم على االنضمام إلــى برشلونة فــي الخطوة
المقبلة بمسيرته الحافلة .لكن الصفقة المحتملة تواجه عــدة عقبات
منها إمكانية رفض ميونيخ لبيع الالعب وكذلك قــدرة برشلونة على
تحمل قيمة الصفقة.
ومع ذلك ،يواصل ليفاندوفسكي التأكيد أنه لن يستمر ضمن صفوف
الفريق البافاري في الموسم المقبل ،حيث قال إنه يرغب في المضي قدما
الكتشاف تحديات جديدة.

سـيـجـتـمــع اإلي ـطــالــي فـيــدريـكــو تـشـيــروبـيـنــي ،الـمــديــر
الــريــاضــي لـنــادي يوفنتوس ،بمسؤولي أتلتيكو مدريد
لمحاولة إعادة التفاوض بشأن شراء المهاجم اإلسباني
ألبارو موراتا بشكل نهائي ،الذي يطالب «الروخيبالنكوس»
بـ  35مليون يورو من أجل االستغناء عن خدماته.
ويواصل نادي يوفنتوس صراعه من أجل ضم موراتا
بشكل نهائي .وبحسب مــا ذكــرت صحيفة «غازيتا ديلو
سبورت» فإن تشيروبيني سيسافر إلى إسبانيا لالجتماع
بمسؤولي أتلتيكو مدريد ومحاولة خفض سعر الالعب،
المعار لليوفي لمدة موسمين في فترة ستنتهي بنهاية
الشهر الجاري.
وكان عقد اإلعارة يتضمن إمكانية شراء موراتا مقابل 35
مليون يورو ،لكن بعدما دفع النادي اإليطالي  20مليون
يورو خالل موسمي اإلعارة ،فإنه يرى أن تكلفة
شراء المهاجم الدولي اإلسباني مبالغ فيها
ويسعى لخفضها إلى  15مليون يورو إضافة
للمتغيرات.
ً
ولم يخف موراتا مطلقا رغبته في البقاء
ً
داخل صفوف «السيدة العجوز» ،ودائما ما يحظى
بمعاملة جيدة مــن مــدربــه ،ماسيميليانو أليجري ،الــذي
يحظى بعالقة مميزة معه.
ومــع وصــول المهاجم الصربي دوس ــان فالهوفيتش
لصفوف ال ـنــادي غ ــادر مــوراتــا مــركــز المهاجم الصريح
ً
ً
ليلعب كجناح أيسر ،حيث قدم مــردودا جيدا في نهاية
الموسم.

بالتر وبالتيني أمام القضاء السويسري
سيخضع الــرئـيــس الـســابــق
ل ــات ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(ف ـي ـف ــا) ال ـس ــوي ـس ــري ج ــوزي ــف
بالتر والرئيس السابق لالتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي (ي ــويـ ـف ــا) ال ـفــرن ـســي
ميشال بالتيني ،لمحاكمة أمام
ً
ال ـق ـضــاء الـســويـســري بـ ــدءا من
الـ ـي ــوم ،بـتـهــم االح ـت ـي ــال بـشــأن
دفعة مالية مشبوهة عام .2015
وي ـ ـ ـبـ ـ ــدأ ب ـ ــات ـ ــر ( 86عـ ــامـ ــا)
وبالتيني ( 66عــا مــا) محاكمة
مـ ــدة أس ـبــوع ـيــن ف ــي الـمـحـكـمــة
الجزائية الفدرالية السويسرية
فـ ـ ـ ــي م ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة بـ ـيـ ـلـ ـيـ ـنـ ـتـ ـس ــون ــا
الجنوبية ،بتهمة االحتيال جراء
دفعة مالية مشبوهة أقصتهما
منذ عام  2015عن مشهد الكرة
العالمية.
ُ
ويتهم المسؤوالن السابقان،
ال ـمــاح ـقــان أي ـض ــا بـتـهــم ســوء
اإلدارة ،وإ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ة األ مـ ـ ــا نـ ـ ــة
والتزوير ،بـ «الحصول بطريقة
غير مشروعة ،على حساب فيفا،
عـلــى دفـعــة حصلت ع ــام 2011
بقيمة مليوني فرنك سويسري
( 1.8مـلـيــون يـ ــورو)» لمصلحة
بالتيني.
وتقول المحكمة إن بالتيني
ّ
«قدم الى فيفا في  2011فاتورة

ً
ف ــوزه ــا ال ـثــانــي ت ــوال ـي ــا ،والـثــانــي
خ ــارج قــواعــدهــا بـعــد األول على
فرنسا  1-2حيث تغلبت بالنتيجة
ذاتها على مضيفتها النمسا.
وان ـفــردت الــدنـمــارك بــالـصــدارة
برصيد ست نقاط وفضت الشراكة
بفارق ثالث نقاط مع النمسا ،فيما
تحتل فرنسا المركز الثالث بنقطة
واحدة بفارق األهداف أمام كرواتيا.

بالتيني وبالتر
وه ـ ـم ـ ـيـ ــة م ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة ع ـ ـ ــن ديـ ــن
(مزعوم) ال يزال قائما لنشاطه
ك ـم ـس ـت ـشــار ل ـف ـي ـفــا ب ـي ــن 1998
و.»2002
وت ـخ ـت ـتــم ال ـم ـح ـك ـمــة ف ــي 22
الشهر الـجــاري على أن يصدر
الـقـضــاة الـثــاثــة حكمهم فــي 8
يوليو المقبل.
وي ـ ــواج ـ ــه ال ـ ــرج ـ ــان ع ـقــوبــة
السجن خمس سـنــوات أو دفع
غرامات مالية.
ُ
وم ـن ــع بــاتـيـنــي وب ــات ــر من
م ـم ــارس ــة أي ن ـش ــاط ل ــه عــاقــة
بكرة القدم ،في اللحظة التي بدا
فيها الفرنسي جــا هــزا لخالفة

وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك الـ ـب ــادئ ــة
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـب ــر الع ـ ــب وس ــط
تــوتـنـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي بـيــار-إمـيــل
ه ــويـ ـبـ ـيـ ـي ــرغ فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة 28
ب ـت ـس ــدي ــدة م ــن داخـ ـ ــل الـمـنـطـقــة،
وان ـت ـظ ــرت ال ـن ـم ـســا الــدق ـي ـقــة 67
إلدراك الـ ـتـ ـع ــادل ع ـب ــر بــواس ـطــة
العب وسط فولفسبورغ األلماني
كسافر شالغر من مسافة قريبة إثر

تمريرة من البديل مهاجم بولونيا
اإليطالي ماركو أرناتوفيتش ،لكن
العــب وســط أوديـنـيــزي اإليطالي
ينس ستريغر الرسن سجل هدف
ال ـفــوز للضيوف فــي الــدقـيـقــة 84
بـتـســديــدة قــويــة إث ــر ت ـمــريــرة من
العب وسط برنتفورد اإلنكليزي
كريستيان إريكسن.

مبابي وفينسيوس وهاالند أعلى الالعبين قيمة

دي ماريا على رادار برشلونة
دخــل أنخل دي ماريا في حسابات برشلونة لتعويض فشل صفقة
رافينيا بسبب المطالب المادية لناديه ليدز يونايتد ،وتأمين الجبهة
اليمنى للبالوغرانا ،حسبما أفادت تقارير صحفية امس.
ومن المتوقع أن يسافر المدير الرياضي للبرشا ماتيو أليماني هذا
األسبوع إلى إنكلترا لمحاولة إنهاء إجراءات ضم الالعب الدولي البرازيلي
والذي يستعين بوكيل هو العب برشلونة السابق ديكو ،وفقا لما ذكرته
صحيفة (آس) اإلسبانية .ويطلب ليدز  60مليون يــورو تقريبا مقابل
االستغناء عن خدمات رافينيا ،بينما ال يريد برشلونة دفع أكثر من
 35مليون يــورو ،وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق ،فإن
النادي اإلسباني لديه البديل وهو أنخل دي ماريا الذي تردد
اسمه مؤخرا داخل كامب نو.
وفي حالة دي ماريا ،سيحصل البرشا على خدماته بال مقابل
بعد أن أصبح حرا إثر انتهاء عقده مع باريس سان جرمان ،وعلى كل
حال لن يتعاقد البرشا مع العب يطلب الحصول على أكثر من 10
(إفي)
				
ماليين يورو سنويا.

العبو المنتخب الكرواتي يحتفلون بهدفهم في مرمى فرنسا

الـ ـس ــويـ ـس ــري ع ـل ــى رأس ه ــرم
الهيئة الدولية.
وأص ـب ــح الـحـلـيـفــان ع ـ َّ
ـدوي ــن
مع نفاد صبر بالتيني لتولي
السلطة ،فــي حين جــاء سقوط
بــا تــر ســريـعــا بسبب فضيحة
فساد منفصلة في  2015حقق
فيها مكتب التحقيقات الفدرالي
األميركي «أف بي آي».
و فــي محاكمة بيلينتسونا،
اتفق الدفاع واالدعاء على نقطة
واح ـ ـ ـ ــدة :تـ ــم ت ـع ـي ـيــن بــات ـي ـنــي
كـمـسـتـشـ ّـار ل ـبــاتــر ب ـيــن 1998
و .2002وق ـعــا ع ـقــدا فــي 1999
مقابل رات ــب سـنــوي ق ــدره 300

أل ـ ـ ــف فـ ــرنـ ــك سـ ــوي ـ ـسـ ــري «ك ـ ــان
بــاتـيـنــي قــد أص ــدر ف ــات ــورة به
ف ــي ك ــل م ـنــاس ـبــة ودفـ ـع ــه فيفا
بالكامل» ،و فــق مكتب المدعي
العام السويسري.
وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر مــن
ثماني سنوات من انتهاء دوره
االستشاري ،فإن بالتيني «طالب
بـمـبـلــغ م ـل ـيــونــي ف ــرن ــك» ،وفــق
المكتب أيضا.
وت ـ ـ ــزع ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
الفدرالية أنــه «بمشاركة بالتر،
دفــع فيفا إلــى بالتيني المبلغ
الـمــذكــور فــي بــدايــة عــام ،2011
وقــد أك ــدت األدل ــة الـتــي جمعها
مكتب المدعي العام السويسري
أن هـ ــذه ال ــدف ـع ــة إلـ ــى بــاتـيـنــي
قــد تـمــت دون أس ــاس قــانــونــي.
وأضـ ــرت ب ــأص ــول فـيـفــا وأث ــرت
ع ـ ـلـ ــى ب ــاتـ ـيـ ـن ــي بـ ـشـ ـك ــل غ ـيــر
ّ
ويصر الرجالن على
قانوني».
أنهما اتفقا شفهيا منذ البداية
على راتــب سنوي قــدره مليون
فرنك.

قيمة مالية وفقا للتقرير كالتالي:
 - 1كـيـلـيــان مـبــابــي (ب ــاري ــس)
 205.6ماليين يورو
 - 2فينسيوس جونيور (ريال
مدريد)  185.5مليون يورو

 - 3إرلينج هاالند (بوروسيا
دورتموند)  152.9مليون يورو
 - 4بـيــدري (برشلونة) 135.1
مليون يورو
 - 5جود بلينغهام (بوروسيا
دورتموند)  133.7مليون يورو
 - 6ف ـيــل ف ــودي ــن (مــانـشـسـتــر
سيتي)  124مليون يورو
 - 7ف ـ ــر يـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــي دي يـ ــو نـ ــج
(برشلونة)  112.5مليون يورو
 - 8ل ــوي ــس دي ـ ــاز (ل ـي ـف ــرب ــول)
 110.1ماليين يورو
 - 9روبـ ـ ــن ديـ ـ ــاز (مــان ـش ـس ـتــر
سيتي)  109.6ماليين يورو
 - 10فيران توريس (برشلونة)
 109.5ماليين يورو.

أخبار منوعة

موراتا

سلتيكس

• عــرض المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز
نفسه للعودة من أجــل اللعب بصفوف نــادي برشلونة وتحت
إمرة تشافي هرنانديز.
وحسبما نشرت صحيفة «سبورت» الكتالونية األربعاء ،فإن
ً
سانشيز البالغ مــن العمر  33عــامــا ،يريد الـعــودة إلــى صفوف
برشلونة وعرض على إدارة النادي رغبته.
وينتهي عقد الدولي التشيلي مع ناديه الحالي ،إنتر ميالن
اإليطالي ،في صيف  ،2023لكن استمراره الموسم المقبل ال يبدو
ً
ً
خيارا قائما ،وتشير كل االحتماالت إلى رحيله عن «النيراتزوري».
• أكد ماركو أسينسيو أن هدفه خالل الفترة المقبلة هو اللعب
ً
أساسيا سواء مع ريال مدريد أو منتخب إسبانيا حيث كشف
ً
ً
«أسعى لذلك حاليا .أشعر بأهمية هذه الثقة .كان العام جيدا.
ً
لعبت أساسيا لفترة في الريال وأعمل على أن تكون االستمرارية
طوال الموسم وليس لعدة أشهر فقط».
وأضاف أن مدربيه كارلو أنشيلوتي في الميرينغي ولويس
ً
إنريكي في ال روخا «يقومان بعمل جيد جدا ،ويوفران كل الظروف
المواتية لتحقيق األهــداف .أرى أن كارلو أنشيلوتي مدرب كرة
قدم قدير ،كما أن لويس إنريكي مدرب عظيم وحقق العديد من
اإلنجازات الكبرى كذلك».
• حقق البطل األولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في
مسابقة القفز بالزانة السويدي أرمــان دوبالنتيس أفضل رقم
هذا العام في الهواء الطلق عندما سجل  6.01م االثنين في لقاء
هنغلو الهولندي الدولي في ألعاب القوى.
وتفوق دوبالنتيس على الهولندية روتغر كوبيالر ( 5.70م)
والبلجيكي بن برويدرز ( 5.60م).
وفــي سباق  400م حــواجــز ،نجحت الهولندية فيمكي بول
صاحبة بــرونــزيــة االلـعــاب األولمبية وحاملة الــرقــم القياسي
األوروبي ،في إحراز المركز األول بسهولة مسجلة  53.94ثانية.

يستقبل ووريرز

رياضة
سلة أخبار
ً
فرانك كرامر مدربا
لشالكه األلماني

أعلن نادي شالكة األلماني
لكرة القدم ،أمس ،تعيين فرانك
ً
ً ً
كرامر مديرا فنيا للفريق خلفا
للمؤقت مايك بوسكنز.
ً
ووقع كرامر ( 50عاما) عقدا
يربطه بشالكة الصاعد
للدوري حتى عام  ،2024كما
سبق له أن درب فريق أرمينيا
بيلفيلد الهابط من الدوري
األلماني (بوندسليغا) الموسم
الماضي ،قبل أن يرحل عن
الفريق في  20أبريل الماضي.
وفي نفس الشهر ،أقال شالكة
مدربه ديمتروس جراموزيس
ً
وعين بدال منه مساعد
بوسكنز ،وهو أحد نجوم
ً
الفريق سابقا ،بشكل مؤقت
لنهاية الموسم ،ليحقق ثماني
انتصارات من تسع مباريات
قاد فيها الفريق للعودة إلى
الدوري الممتاز ،في حين
ً
سيعود لمزاولة عمله مجددا
كمساعد.

فياريال مهتم بضم
كارليس بيريز
أكدت تقارير إخبارية رغبة
نادي فياريال اإلسباني في
تعزيز خط هجومه بالتعاقد
مع الالعب اإلسباني كارليس
بيريز المحترف بصفوف روما
اإليطالي.
وذكرت صحيفة «التيمو»
اإليطالية ،أن فياريال يتفاوض
ً
لضم بيريز « 24عاما» من
صفوف روما الذي يقوده
البرتغالي جوزيه مورينيو،
ً
المتوج معه أخيرا بلقب
بطولة المؤتمر األوروبي.
وأوضحت أن حظوظ الالعب
الصاعد من برشلونة في
المشاركة مع «الذئاب» الموسم
المقبل تضاءلت بعد تعاقد
الفريق اإليطالي مع المهاجم
ً
ً
النرويجي أوال سولباكن قادما
من بودو/غليمت المحلي.
وكان بيريز قد انتقل من
صفوف برشلونة في يناير
 2020صوب روما على سبيل
اإلعارة قبل أن يقوم النادي
اإليطالي بشرائه بشكل
نهائي في سبتمبر من نفس
العام مقابل  13مليون يورو،
ويستمر عقده مع الفريق حتى
صيف .2024
وشارك المهاجم اإلسباني
في  28مباراة بقميص روما
هذا الموسم منها  19مباراة
في الكالتشيو ،وسجل ثالثة
(إفي)
أهداف فقط.

جيسوس يقترب
من الرحيل عن السيتي
أكدت تقارير إخبارية أن
المهاجم البرازيلي غابرييل
جيسوس يقترب من الرحيل
هذا الصيف عن مانشستر
سيتي ،الذي تعاقد مع
النرويجي إرلينغ هاالند لدعم
هجومه.
وذكرت صحيفة «ماركا»
الرياضية أن ريال مدريد
يبدي اهتماما بالتعاقد مع
الالعب صاحب الـ 25عاما
والذي سينتهي عقده مع
«السيتيزنس» في صيف ،2023
مضيفة أن النادي اإلنكليزي
يفضل رحيل جيسوس هذا
الصيف لالستفادة من عائد
مادي من ورائه ومستعد
لبيعه مقابل  50مليون يورو.
وإضافة لريال مدريد،
هناك عدة أندية من إنكلترا
مهتمة بالتعاقد مع المهاجم
البرازيلي ،كأرسنال وتوتنهام
وكذلك تشلسي ،إلى جانب
بوروسيا دورتموند األلماني.
(إفي)

تعيين باولو زانيتي
ً
مدربا إلمبولي

جانب من مباراة سابقة بين سلتيكس وغولدن ستايت
ينتقل بــو سـطــن سلتيكس و غ ــو ل ــدن ستايت
ووريرز إلى ملعب األول وهما على المسافة ذاتها
بعد المباراتين األوليين من أصل سبع ممكنة في
نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ويتوجب على سلتيكس التخلص من مشكلة
خسارة الكرات (تورن اوفرز) والدخول في سبات
خــال الربع الثالث لكي يحقق حلمه بلقب أول
منذ .2008
يعود الفريق األخضر األسطوري الى نهائي
ً
الدوري للمرة األولى منذ  12عاما وقد حقق بداية
مثالية بحسمه المباراة األولى على ملعب ووريرز

في سان فرانسيسكو بعد ربع أخير هائل سجل
خــا لــه  40نقطة مقابل  16فقط لمضيفه ،لكنه
عــاد وخسر المباراة الثانية األحــد بسبب كثرة
خسارته للكرات.
وستكون المهمة صعبة لغولدن ستايت في
مواجهة سلتيكس التاريخي الذي انتزع أفضلية
الملعب من منافسه نتيجة فوزه بالمباراة األولى،
ويريد البناء على ذلك من أجل محاولة االنفراد
ً
مـ ـج ــددا ب ــال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ل ـع ــدد األلـ ـق ــاب ال ــذي
ً
يتقاسمه حاليا مع غريمه لوس أنجلس ليكرز
( 17لكل منهما).

أعلن نادي إمبولي اإليطالي
لكرة القدم امس االول تعيين
باولو زانيتي مدربا جديدا
لفريقه بعد أيام قليلة من
رحيل مدربه السابق أوريليو
أندرياتسولي .وقال النادي
اإليطالي في بيان صحافي إن
المدير الفني اإليطالي البالغ
من العمر  39عاما وقع لمدة
عامين مع عام ثالث اختياري
في حالة تحقيق نتائج جيدة.
وكان زانيتي مدربا لفريق
فينيتسيا هذا الموسم ،قبل أن
يحل محله أندريا سونسين
في نهاية أبريل ،عندما كان
النادي الصاعد حديثا إلى
دوري األضواء أول الهابطين
إلى الدرجة الثانية.

ةديرجلا
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حفلة على خازوق

التعذيب...

أ .د .غانم النجار

قد يسعى اإلنسان للترفيه عن نفسه ،ليجد أن ذلك
ّ
وتحول إلى نكد وأذى غير متوقع.
المسعى قد خاب
كان ذلك موضوع المسرحية الكويتية الرائدة ،عندما
كــان لدينا مسرح قــائــد« ،حفلة على ال ـخــازوق» ،التي
كتبها محفوظ عبدالرحمن ،وأخرجها صقر الرشود،
ُ
وع ِرضت سنة  ١٩٧٥على مسرح كيفان ،كما تم عرضها
في القاهرة ودمشق سنة .١٩٧٧
ورغــم أن المسرحية مستوحاة مــن تــراث ألــف ليلة
ول ـي ـلــة ،فــإنـهــا عــالـجــت م ــوض ــوع ال ـف ـســاد ف ــي الـحـكــم،
وكيفية استغالل كبار المسؤولين في الدولة لنفوذهم،
وتعديهم على مصالح الناس بقالب كوميدي سلس،
فمشهد الصناديق انقلبت فيه مقامات المسؤولين
ً
رأس ـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ،وت ـحــولــت الـحـفـلــة الـمـفـتــرضــة إلــى
فضيحة مجلجلة.
أمس األولّ ،
صوت حزب المحافظين البريطاني على
طــرح الثقة برئيس ا ّلـ ــوزراء ،المثير لـلـجــدل ،بوريس
جونسون ،وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير ،هي
الحفلة التي شارك فيها جونسون بـ «داوننغ ستريت»،
مقر مجلس الوزراء ،في الوقت الذي كانت الحكومة ومن
ورائها جونسون ،تصدر القيود تلو القيود على الناس
وتمنعهم من الحركة وااللتقاء ،وبالذات في الحفالت.
لم يغفر لجونسون أنه قاد الحزب في  ٢٠١٩ألكبر
انتصار انتخابي ،كما لــم يغفر لـ ّـه أنــه فــي إط ــار ذلك
عــزز من موقعه داخــل الحزب وكثف من الموالين له،
وعـنــدمــا ِّ
وج ـهــت إلـيــه تهمة الـمـشــاركــة فــي «فضيحة
ً
ّ
فتحولت من
الحفلة» بالبرلمان ،نفى حدوثها مطلقا،
خطأ إلى خطيئة.
وت ـك ـم ــن أه ـم ـي ــة ال ـت ـص ــوي ــت ف ــي أنـ ـه ــا داخـ ـ ــل ح ــزب
المحافظين فقط ،ومع أن جونسون حصل على أغلبية
ً
 ٢١٨نــائـبــا مـقــابــل  ١٤٢فــي الـتـصــويــت ال ـس ـ ّـري ،فإنها
ً
معركة قد خلقت جروحا ال يبدو أن السيد جونسون
سيتعافى منها ،إذ يبلغ حجم المتمردين عليه داخل
الـحــزب اآلن  40فــي المئة ،وهــي نسبة كبيرة يصعب
من خاللها قيادة الحزب كما ينبغي ،وربما قد تفصح
س ـي ــاق ــات تــاري ـخ ـيــة ل ــرؤس ــاء وزراء مـحــافـظـيــن مثل
مارغريت ثاتشر وجون ميجور وغيرهما عن نهايات
غير سعيدة.
ل ــو ع ــاد ال ــزم ــن ب ـجــون ـســون لـمــا ك ــان ق ــد شـ ــارك في
«فضيحة الحفلة» ،أو كما يطلق عليها ،party gate
لكنها كــانــت حفلة قـ ّـوضــت أرك ــان الـثـقــة بجونسون،
وتراجعت شعبيته إلى مستويات متدنية .ال أعرف إن
كان هناك قياس ّممكن لحاالت مشابهة عندنا أو في
دول أخرى ،وإن كنا كما يبدو محصنين ضد الفضائح،
حتى لو كانت على مستوى حفالت قد ال تنتهي نهاية
سعيدة.

ً
إليزابيث و 70عاما بالحكم ...وتجربة الكويت
كتبت قبل بضعة أشهر بتاريخ  ٢٠٢٢ /٢ /٢٣في جريدة «الجريدة»
ً
ً
م ـقــاال بـعـنــوان «ق ــرن مــن الـتـجــربــة الــديـمـقــراطـيــة» م ـح ــاوال مــن خالله
تشخيص إشكالية الالاستقرار السياسي (وتجارب تعطيل الدستور
ُ
ظهر الدستور
والتخويف المستمر من تعليقه مرة أخــرى) ،وهو ما ي ِ
كأنه «منة» أو «منحة» من السلطة تملك سحبها وقتما تشاء.
ُ
وأوضحت أن اإلشكالية الحقيقية تكمن في استئثار األسرة الحاكمة
ً
ً
بمنصب «رئـيــس الـ ــوزراء» رغــم أنــه دسـتــوريــا يجب أن يـكــون شعبيا
ً
ً
وم ـت ــداوال وف ـقــا ألســاسـيــات الـنـظــام الـبــرلـمــانــي وأصــولــه كـمــا هــو في
الدستور الكويتي ،وهو مكمن استقرار كل نماذج األنظمة البرلمانية
وعلى رأسها البريطاني ،الــذي تحتفل ملكته وشعبها اليوم بالعيد
ً
البالتيني الستمرارها ملكة للدولة مدة سبعين عاما ،وهناك استقرار
واضح لوضع أسرة الحكم؛ ألن منصب رئيس الوزراء شعبي منتخب
ً
ومتداول ،ومن ثم ال ينال أسرة الحكم البريطانية أي تجريح ،خالفا
لحالة الــااسـتـقــرار عندنا بسبب استئثار خــاطــئ لــأســرة الحاكمة
برئاسة ال ــوزراء وصــراع أبنائها عليه ،وتحصينه مــن المساء لة بال
ً
سند وخالفا للمنطق.
ومما جاء في مقالي المشار إليه «إال أن الدستور فقد توازنه ،ليس
بسبب نصوصه ،وال بسبب ممارسات أعضاء مجلس األمة ،وإنما يكمن
جوهره في أن األســرة الحاكمة أرادت أن تجمع بين يديها سلطتين؛

ً
العمر  96عاما ،التقت ابنة هاري
ومـ ـيـ ـغ ــان ،ل ـي ـل ـي ـبــت ،الـخـمـيــس
الماضي.
وك ـ ــان الـ ــزوجـ ــان ي ــري ــدان أن
يــوثــق ال ـم ـص ــورون ه ــذا الـلـقــاء
بين الملكة والرضيعة التي رأت
النور العام الماضي ،لكن جرى
إبــاغـهـمــا بــأن هــذا أمــر متعذر
ً
ً
ألن «اللقاء كان عائليا وخاصا».

أ .د .محمد المقاطع

أوالهما ُم ِنحت لها بالدستور ،وهي إمارة الدولة ووالية عهدها وتوارث
ُ
ً
الحكم فيها ،واألخــرى لم تمنح لها إطــاقــا ،وهــي السلطة التنفيذية،
ُ
عجز واضعي الدستور -لو
ممثلة
برئاسة مجلس الــوزراء ،ولم يكن ي ِ
ُ
إسنادها ،لكنهم تركوها دون هذا اإلسناد لحكمة مقصودة ،بل
أرادوا-
تؤكد المذكرة التفسيرية ،بمواضع مختلفة ،أمرين أساسيين؛ النأي
ً
باألسرة الحاكمة عن أي مواضع للتجريح ،والنأي بها أن تكون خصما
ً
سياسيا من جهة أخرى ،بل تم إغالق الباب أمام أي مبالغات بضمانات
للسلطة التنفيذية من جهة ثالثة ،وهو ما يعني أن األســرة الحاكمة
قد تم النأي بها عن تولي السلطة التنفيذية ،لكن الواقع ســار عكس
ذلــك ،فتولت األســرة الحاكمة إدارة شــؤون البالد كأمير وولــي للعهد،
ً
وفقا لما هو مقرر بالدستور ،وتولت كذلك إدارة السلطة التنفيذية
من خالل استئثارها بمنصب رئيس الوزراء ،وهو األمر الذي أدى إلى
الخلل الذي نعيشه حتى اليوم ،إذ إن المساءلة السياسية ،وهي جوهر
النظام البرلماني ،تتم لرئيس ال ــوزراء وال ــوزراء ،وعند اقترابها من
أحد أبناء األســرة الحاكمة تثور الحساسية السياسية؛ ألن التجريح
سيكون من نصيبه .وهو ما عمد الدستور إلى النأي بهم عنه ...ولذلك
أصبح منصب رئاسة مجلس الوزراء ،بل حتى الوزراء ،من المناصب
ً
التي تشهد صراعا ال هوادة فيه بين أبناء األسرة الحاكمة ،األمر الذي
يستوجب أن تعود األمــور إلى نصابها ،وأن تضع حالة الصراع بين

قاض يستدرج فتاة ّ
ويلوث شرفها
ٍ
رفـ ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـن ـق ــض
ً
ً
ال ـم ـص ــري ــة ،ط ـع ـن ــا م ـق ــدم ــا مــن
الـمـتـهـمـيــن بـقـضـيــة اسـ ـت ــدراج
ف ـتــاة وخـطـفـهــا بــالـتـحــايــل إلــى
إحــدى قــرى الساحل الشمالي،
واغتصابها.
وأي ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ،ق ـ ـ ــرار
«الجنايات» بالسجن المشدد 15
ً
عاما بحق المتهمين ،ليصبح
ً
ً
الحكم نهائيا وباتا.
وق ــال ــت «ال ـ ـحـ ـ ّـرة ن ـ ــت» ،أمــس

األول ،إن «ج ـن ــاي ــات ال ـقــاهــرة»
كانت قد قضت العام الماضي
ـاض ب ـم ـح ـك ـم ــة
بـ ـمـ ـعـ ــاقـ ـبـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ً ٍ
استئناف ( 49عاما) ،وصديقيه؛
(صـ ـ ــاحـ ـ ــب مـ ـكـ ـت ــب م ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت،
ومالك شركة أجهزة كهربائية)،
ً
بــالـسـجــن  15ع ــام ــا ،التـهــامـهــم
باستدراج فتاة إلى إحدى قرى
الساحل الشمالي واغتصابها.

« ...»Oفصيلة أصحاب القلوب القوية
تؤثر أمراض القلب على جميع وظائفه
وأجــزائــه ،مما يسبب حــاالت طبية مقلقة،
مثل :الذبحة الصدرية والـنــوبــات القلبية
وفشل القلب ،والتي يمكن أن تكون قاتلة.
وق ــال ــت دراس ـ ــة قــدمـتـهــا كـلـيــة ه ــارف ــارد
لـلـصـحــة ال ـعــامــة ،ون ـشــرهــا مــوقــع روسـيــا
اليوم ،أمس األول ،إنه يمكن تقليل مخاطر
اإلصــابــة بــأمــراض الـقـلــب مــن خ ــال اتـبــاع
ً
ً
نمط حياة صحي ،يتضمن نظاما غذائيا
ً
متوازنا ،وعدم التدخين ،وممارسة الرياضة
ً
يوميا ،لكن هناك عــوامــل خطر أخــرى في
الواقع ال يمكن فعل أي شــيء حيالها ،من
ذلك فصيلة الدم.
وكـشــف كبير مؤلفي الــدراســة ،األسـتــاذ
الـمـســاعــد ل ــو تـشــي وزمـ ـ ــاؤه ،ع ــن «أخـطــر
فـصـيـلــة دم» .وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى دراس ـت ـه ــم ،فــإن
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن لــديـهــم فـصـيـلــة الـ ــدم A
أو  Bأو  ABلديهم مخاطر أعلى لإلصابة
ب ــأم ــراض الـقـلــب الـتــاجـيــة مـقــارنــة بــأولـئــك
الذين لديهم فصيلة الدم .O
وبــال ـن ـس ـبــة ألول ـئ ــك ال ـم ـعــرض ـيــن لخطر
اإلصابة بأمراض القلب ،فإن امتالك فصيلة
الدم  ABيميل إلى أن يكون أكثر خطورة.
وأشـ ـ ــار د .مـحـمــد ج ــاب ــر ،ال ـم ـش ــارك في
الدراسة ،إلى أن فصيلة الدم  Oليست فقط
أقل عرضة لخطر اإلصابة بأمراض القلب،
ً
لكن أيضا اإلصابة بسرطان المعدة.
وق ـ ــال د .ج ــاب ــر« :ع ـل ــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد،
األشخاص الذين لديهم دم من النوع  Aأكثر
عرضة لإلصابة بسرطان المعدة .يعتقد
الباحثون أن هذا قد يكون بسبب أن عدوى
ً
الملوية البوابية ( )H. pyloriأكثر شيوعا

يومية سياسية مستقلة

أبناء األســرة الحاكمة أوزارهــا ،وتنتهي هذه المسألة إلى غير رجعة
بااللتزام بالدستور والنأي باألسرة الحاكمة عن المساءلة السياسية،
ويأتي على رأسها وفي أولوياتها ابتعادهم عن منصب رئاسة الوزراء،
َ
ً
ولتبق األسرة الحاكمة بموضع المرجعية الحيادية بعيدا عن التجريح
باقتصارها على منصبي األمير وولي العهد».
وبـمــراجـعــة الـتـجــربــة الــدسـتــوريــة والـبــرلـمــانـيــة الـكــويـتـيــة ،نـجــد أن
واضـعــي الــدسـتــور قــد منعوا تعديله فــي الـسـنــوات األول ــى مــن عمره،
ً
وفــي تصورهم أن يعدل الدستور
إفساحا للوقت الستقرار التجربةِ ،
بعد خمس سنوات بإكمال مظاهر النظام البرلماني وتقليص دور
األسرة الحاكمة( ،وهي الحكمة المغيبة أو الغائبة في شأن حظر تعديل
الدستور لمدة  5سنوات) ،لكن الواقع العملي سار باتجاه عكسي ،وهو
هيمنة األسرة على التشكيل الوزاري واحتكارها لما يعرف باسم وزارات
ً
السيادة ،فضال عن استئثارها برئاسة الوزراء ،دون اعتبار لما تكشفه
اتجاهات الناخبين كما تعبر عنه الـمــادة  57من الدستور وعبارات
المذكرة التفسيرية بشأنها ،وهو سبب حالة الالاستقرار السياسي،
ولــذا فإن األخــذ بمنطق النظام البرلماني بحق يوفر االستقرار الذي
ً
يتمتع به النظام البرلماني البريطاني ،جنبا إلى جنب مع ضمان النأي
ً
بأسرة الحكم عن التجريح السياسي حفاظا على مرجعيتها وإمدادها
للدولة بأمراء المستقبل.

وفيات
يوسف أحمد محمد البلوشي

 70عاما ،شيع ،الرجال :جابر العلي ،ق ،6ش ،27م ،5النساء:
اشبيلية ،ق ،2ش ،214م ،6ت97914140 ،55300012 :

سعد سليمان فرج الشمري

 61ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،67755166 :
90012777

علي حسين طالب مال

 89ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،66561910 :
66028005

جاسم محمد سليمان الدوسري

 80ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99155575 :
99052250

كلثوم أحمد عبدالرحمن الخباز

زوجة أحمد محمد السيد عبدالرحمن محمود
 73عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،97551146 :
66255256

وضحة سعود العبدالعزيز المخيزيم

أرملة محمد عبدالعزيز الجاسر
 100ع ــام ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،99034635 :
99431110 ،97999535 ،99001151

مختار حجي حسن

 64عاما ،شيع ،الــرجــال والنساء :حسينية اإلمــام الحسين،
سلوى ،ت97293300 :

ناصر عبدالوهاب ناصر المعيلي

 82عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت99737306 ،97110100 ،65002883 ،97637555 :

مواعيد الصالة

لــدى أولـئــك الــذيــن يملكون فصيلة دم من
ال ـنــوع  .Aوه ــذه بكتيريا تــوجــد ع ــادة في
المعدة ،ويمكن أن تسبب التهابات وقرحة».
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن لــدي ـهــم دم  ABقد

ي ـك ــون ــون أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـم ـشــاكــل ال ــذاك ــرة،
وال ــذي ــن لــديـهــم دم مــن ال ـنــوع  Aقــد يكون
لديهم المزيد من الكورتيزول ،وهو هرمون
التوتر.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــا ح ـ ـمـ ــانـ ــا
رج ـ ـ ـ ـ ـ ــل ِ
إال ان ـق ـل ــب م ـس ـع ــور ي ـن ـهــش ك ـم ــا ال ــذي ــب
مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــو يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ال ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ــوم ابـ ـ ـت ـ ــان ـ ــا
الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـسـ ـ ــف وال ـ ـ ـ ـ ــدالي ـ ـ ـ ـ ــل أك ـ ـ ــاذي ـ ـ ــب
ّ
ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــو يـ ـ ـح ـ ــق ـ ــق فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدالـ ـ ـ ــه مـ ـع ــان ــا
وحـ ـن ــا ب ــدي ــن وحـ ـ ــوش ت ـش ـحــذ مـخــالـيــب
ـص تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـدى ال ـ ـ ـحـ ـ ــد مـ ـ ــالـ ـ ــه أم ـ ــان ـ ــه
ش ـ ـ ـخـ ـ ـ ٍ
َ
م ـ ـثـ ــل ال ـ ــهـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـ ـهـ ـ ــدود م ـ ــال ـ ــه مـ ـع ــازي ــب
م ـ ـن ـ ـهـ ــو سـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـ ــه يـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــدي ب ـ ــاإله ـ ــان ـ ــه
وال ـ ـحـ ــرق ب ــأجـ ـس ــاد األوادم وتـ ـع ــذي ــب؟!

الملكة ترفض التصوير مع ابنة هاري
م ـ ـن ـ ـعـ ــت م ـ ـل ـ ـكـ ــة ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا
إليزابيث الثانية حفيدها األمير
ه ــاري وزوجـتــه ميغان مــاركــل،
مـ ــن ت ـص ــوي ــره ــا مـ ــع اب ـن ـت ـه ـمــا
ال ــرضـ ـيـ ـع ــة ،خـ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــاالت
اليوبيل البالتيني لتولي الملكة
عرش البالد.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ص ـ ـ ــن»
الـبــريـطــانـيــة ،فــي خـبــرهــا الــذي
نقله موقع سكاي نيوز ،أمس،
إن الملكة إليزابيث البالغة من

ّ
وضاح

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

ومع ذلك ،فإن النساء ذوات فصيلة الدم
 0من المرجح أن يكون لديهن عدد أقل من
البويضات السليمة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 44

الشروق

04:48

الصغرى 28

الظهر

11:47

ً
أعلى مد  06:54صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:21

 05:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:46

ً
أدنى جزر  12:01ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

08:18

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

الشكاوى والتوزيع:

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

