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«الشال» %30 :من حكومات
المجلس الحالي ...تصريف أعمال
الساحة السياسية الفارغة تتحول إلى «حراج» والسلطتان
تستجديان استمرارهما ببيع مستقبل البلد
مواجهة الفساد والهدر أولوية قصوى
تتم تغطيتها برشوة الناس
قال تقرير «الشال» االقتصادي األسبوعي،
إن عــدد أيــام تسيير البلد بحكومة تصريف
ال ـع ــاج ــل م ــن األم ـ ـ ــور ،ف ــي ظ ــل م ـج ـلــس األم ــة
ً
الحالي ،وصل حتى اآلن إلى نحو  162يوما،
بما يعادل  %30من زمن الحكومات منذ 14
ً
ديسمبر  ،2020موضحا أن عدد أيام «حكومة
ً
ال ـع ــاج ــل» ال ـحــال ـيــة ب ـلــغ  68ي ــوم ــا« ،وهـ ــي لم
تجزم بأي أمر عندما كانت كل األمــور تحت
سلطتها».

العالم يغلي واإلقليم في مرحلة ّ
تحول
جوهري والكويت غارقة في «التطور السلبي»

وأكد «الشال» أن «العالم يغلي من حولنا،
واإلقليم في مرحلة ّ
تحول جوهري ،بعضها
إيجابي وبعضها سلبي ،والكويت كأنها إما
غير معنية ،أو محصنة من التطورين ،بينما
ً
واقــع الـحــال غير ذلــك تماما ،فهي غــارقــة في
ً
الـتـطــور الـسـلـبــي» ،الف ـتــا إل ــى أن «السلطتين
تستجديان استمرارهما ببيع مستقبل البلد».
وأوض ــح أن ــه «ف ــي عــالــم الـسـيــاســة ،عندما
يكون هناك فراغ سلطة ،البد أن يتقدم طرف

مــا لـمــلء ه ــذا ال ـف ــراغ ،وعـنــدمــا يـ ّـتـســع ّ
يتقدم
أكثر من طرف لملئه ،وعندما تصبح الساحة
ً
السياسية فــارغــة تـمــامــا ،تتحول إلــى سوق
حــراج ،الكل يزايد على أحقيته بمساحة من
ً
ذلك الفراغ الكبير» ،مؤكدا أن «مواجهة الفساد
ومكافحة الهدر أولوية قصوى يتم تغطيتها
والتغاضي عنها برشوة الناس».
١٤

َّ
«معنفات» الكويت في سجون
األسرة والطب النفسي

مكبالت بقيود عادات المجتمع والشرف والسمعة ...وقانون ال ُي َّ
ّ
طبق على الجاني

 47ألف طالب
ثانوي يدشنون اليوم
اختبارات نهاية العام
٠٣

الخطيب :عقليات
داخل الجهاز األمني
ترى حاالت التعنيف
أسرية خالصة

العميري :دور الرعاية
ُفي «الشؤون»
ت َ
ستخدم لحبس
النساء

الصايغ :القانون
ال يعطي المستشفى
صفة التبليغ نيابة
عن «المعنفة»
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األمير يهنئ البرتغال بالعيد الوطني
ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
ال ـبــرت ـغــالــي مــارس ـي ـلــو ريبيلو
دي سوزا ،عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا سموه
ل ــه م ــوف ــور ال ـص ـحــة وال ـعــاف ـيــة،
ولجمهورية البرتغال وشعبها
الصديق كل التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد وسمو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

توجه لتعيين امرأة قيادية في كل جهة حكومية

تحديد نسبة للقياديات يحقق تمكينهن في القطاع العام
كشفت مصادر حكومية عن ّ
توجه للدفع
باتجاه تحديد نسبة للقياديات بكل وزارة
ومؤسسة حكومية ،مؤكدة وجود محاوالت
لتطبيق آلية تعيين قيادية وا ح ــدة كحد
أدنـ ـ ــى فـ ــي كـ ــل ج ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة مـ ــن خ ــال
مشروع قرار حكومي.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،إن
الخطوة ستدفع بتسريع برنامج تمكين
المرأة في المناصب الحكومية وتحقيق
مستهدفات الخطة اإلنمائية فــي البالد
ب ــرف ــع ن ـس ـب ــة م ـق ــاع ــده ــا إلـ ـ ــى  %35مــن
المناصب القيادية العامة للدولة ،مبينة
أن أحد الحلول المطروحة لتمكين المرأة
من المناصب القيادية وتحقيق النسبة
ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة هـ ــو ت ـح ــدي ــد أع ـ ـ ــداد ل ـه ــا فــي

محمد جاسم

المرشح الكويتي لرئاسة «إيفاد» :ريادة الكويت
في التنمية الريفية تعزز فعالية الصندوق

المناصب القيادية بكل جهة حكومية.
ً
ً
وذكرت أن ثمة عددا كبيرا من المناصب
الـقـيــاديــة الـشــاغــرة فــي الــوقــت الــراهــن في
معظم الجهات والوزارات من شأنها العمل
على تحقيق النسبة المرجوة للنساء في
ً
المناصب القيادية ،خصوصا أن عملية
إع ـ ــادة تــرت ـيــب نـسـبــة الـتـعـيـيــن واخ ـت ـيــار
القياديين ستصبح أكثر سالسة ومرونة،
مع أخذ باالعتبار تعيين القياديات على
أســس الـكـفــاء ة والـمـهــارة ،ووف ــق القنوات
واآللية المعتمدة السيما اجتياز اختبارات
القياديين.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن الـتــوصـيــات
ً
سـتــرفــع قــري ـبــا ،وس ــط ت ـج ــاوب الـحـكــومــة
نـحــو دع ــم تمكين ال ـن ـســاء فــي المناصب

الـقـيــاديــة ،وه ــذا مــا ظـهــر فــي آلـيــة تعيين
أعضاء المجلس البلدي التي شهدت دخول
 4نساء دفعة واحدة للمرة األولى.
وأك ـ ــدت أن ه ـنــاك ع ــدة ح ـلــول مـســانــدة
ً
لتحقيق ه ــذا ال ـتــوجــه ،عـلـمــا أن الـكــويــت
ً
ً
استطاعت أن تحقق أخيرا ارتفاعا بنسبة
القياديات من  %12إلى ما يقارب  %20في
القطاع الحكومي خالل  3أعوام ،الفتة إلى
أن الطموح هو تمكين المرأة من المناصب
القيادية وحتى اإلشرافية كون المرأة تشكل
نسبة كبيرة من قوة العمل في القطاع العام
وتمتلك مهارات وطاقات يجب توظيفها
في خدمة التنمية.

السفير العتيبي :بورسلي أهل لعضوية
اللجنة األممية لحقوق ذوي اإلعاقة

مهدي :الترشح يهدف للمساهمة الفعالة والتصدي المشترك للتحديات العالمية
قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح الـ ـك ــويـ ـت ــي
ل ــرئ ــاس ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــدول ــي
ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ــزراعـ ـي ــة «إي ـ ـفـ ــاد»،
د .خــالــد م ـهــدي ،إن ترشيحه
لــرئــاســة «ايـ ـف ــاد» يـعـكــس دعــم
الـ ـك ــوي ــت الـ ـ ـق ـ ــوي ل ـل ـص ـن ــدوق
بـخـبــرتـهــا ال ــرائ ــدة والــواس ـعــة
ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ـن ـم ـيــة الــري ـف ـيــة
ومساعدة الفقراء حول العالم.
وأض ــاف مـهــدي فــي مقابلة
م ـ ـ ــع « ك ـ ـ ـ ــو ن ـ ـ ـ ــا» ،أ م ـ ـ ـ ــس األول،
بمناسبة لقائه ممثلي ا لــدول
األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
الستعراض رؤيته أن «الكويت
كانت وستبقى داعما رئيسيا
وق ــوي ــا لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
ب ـم ـخ ـت ـل ــف أشـ ـك ــالـ ـه ــا؛ س ـ ــواء

عـلــى المستويين ا لـمـحـلــي أو
الدولي».
وشدد على أن الكويت حتى
قـبــل االس ـت ـقــال وب ـنــاء الــدولــة
تولي اهتماما خاصا بالتنمية
الريفية ومساعدة فقراء العالم
في الدول الفقيرة والمنخفضة
ال ـ ــدخ ـ ــل ،مـ ــؤكـ ــدا أن تــأس ـيــس
ال ـص ـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة وم ــا
يـنـهــض بــه دل ـيــل واض ــح على
إيمان الكويت بقيم التضامن.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن ال ـص ـن ــدوق
الدولي للتنمية الزراعية أسس
ع ـ ــام  1977بـ ـمـ ـب ــادرة عــرب ـيــة
قــادت ـهــا ال ـكــويــت والـسـعــوديــة
كإحدى وكاالت األمم المتحدة

خالد مهدي

ال ـم ـت ـح ــدة ل ـت ـخ ـتــص ت ـحــديــدا
بتنمية المناطق الريفية التي
يتركز فيها أكثر فقراء العالم

الرئاسة الكويتية الثانية للصندوق
من المقرر أن يتم خالل الدورة االستثنائية
األولـ ـ ـ ــى ل ـم ـج ـلــس م ـح ــاف ـظ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق فــي
ال ـســابــع م ــن يــول ـيــو الـمـقـبــل تـعـيـيــن الــرئـيــس
الـجــديــد (الـســابــع لـلـصـنــدوق) ،ال ــذي سـبــق أن
تولى الكويتي فوزي السلطان قيادته كثالث
رؤسائه ّعام .1993
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بـلــدا عـضــوا فــي تمكين سـكــان الــريــف الفقراء
في البلدان النامية من تحسين أمنهم الغذائي
والتغذوي ،وزيادة مداخيلهم وتعزيز قدرتهم
على الصمود من خالل مشروعات تنموية يقوم
أو يشارك في تنفيذها وتمويلها بالقروض
الميسرة والمنح بالشراكة مع دوله األعضاء
والشركاء ،في إطار الجهود العالمية.

ممن يعانون الجوع والفاقة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال إن دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال
ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة فــي
موارده المالية وعبر التمويل
ال ـث ـن ــائ ــي والـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ل ـعــديــد
م ــن م ـش ــروع ــات ــه ف ـح ـس ــب ،بــل
أيـضــا عبر ال ـقــدرات المعرفية
وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ـم ـس ـت ـق ــاة مــن
تـ ـ ــراكـ ـ ــم تـ ـج ــربـ ـتـ ـه ــا الـ ـ ــرائـ ـ ــدة
وبـ ـ ـك ـ ــوادره ـ ــا ذات الـ ـخـ ـب ــرات
الدولية.
وأض ــاف« :نستذكر فــي هذا
الصدد ،باعتزاز ،تولي الكويتي
ف ـ ـ ــوزي ال ـس ـل ـط ــان ع ـ ــام 1993
رئــاســة ال ـص ـنــدوق ال ــذي قــاده
بـنـجــاح مـشـهــود بتأييد قــوي
م ــن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ،وأح ــدث
نقلة نوعية في عمل الصندوق
وكفاء ته التشغيلية زادت من
فعالية بــرامـجــه ومـشــروعــاتــه
التنموية البالغة األثر».
ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـتــرش ـحــه
ل ــرئ ــاس ــة الـ ـصـ ـن ــدوق األم ـم ــي
المسؤول تحديدا عــن تمكين
س ـ ـكـ ــان ال ـ ــري ـ ــف م ـ ــن م ــواج ـه ــة
ال ـج ــوع ،فــي وق ــت ي ـلــوح شبح
أزم ـ ــة غ ــذائ ـي ــة عــال ـم ـيــة كـبـيــرة
ت ـنــال ب ـشــدة م ــن ف ـق ــراء الــريــف

لـفــت د .مـهــدي ال ــى أن مـبــادرة
إنشاء «إيفاد» نهضت تحديدا
في سبعينيات القرن الماضي
على أثــر أزمــة غذائية وموجة
من المجاعات عصفت بسكان
الريف.
وقـ ـ ــال إن ال ـك ــوي ــت ف ــي ه ــذا
ال ـظــرف الـعــالـمــي االستثنائي
«ارت ـ ـ ـ ـ ــأت ب ـ ـهـ ــذا الـ ـت ــرشـ ـي ــح أن
ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة هـ ــذا
التحدي ،بالمساهمة عن طريق
تـ ـب ــادل الـ ـمـ ـع ــارف وال ـخ ـب ــرات
المكتسبة فــي تـعــز يــز وشحذ
ال ـ ـقـ ــدرات والـ ـ ـ ــرؤى ال ـم ـت ـعــددة
األطــراف من أجل بلورة آليات
ّ
ف ـعــالــة ت ـمــكــن م ــن ع ـب ــور هــذه
المرحلة الدقيقة»ّ .
وأشار الى أن ترشح الكويت
لقيادة هــذه المنظمة الدولية
يندرج في إطــار الحرص على
زيــادة تمثيل الكويت ودورهــا
داخ ـ ــل م ـن ـظ ـمــات ومــؤس ـســات
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي الـمـتـعــددة
األطـ ـ ـ ــراف ،ب ـه ــدف الـمـســاهـمــة
الـفـعــالــة وال ـت ـصــدي المشترك
للتحديات العالمية ،وخاصة
ذات البعد اإلنساني منها.

العتيبي وبورسلي خالل حفل االستقبال
أشاد مندوب الكويت الدائم لدى األمم المتحدة
السفير منصور العتيبي بالمرشحة الكويتية
لـشـغــل مـنـصــب عـضــو الـلـجـنــة األمـمـيــة المعنية
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رحاب بورسلي.
وأك ــد العتيبي ،فــي كلمة ترحيب خــال حفل
استقبال بورسلي في مقر الوفد الدائم بنيويورك،
أمــس األول ،أنها تتمتع بالمؤهالت والخبرات
الـمـهـنـيــة الـ ــازمـ ــة ،داعـ ـي ــا الـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء إلــى
التصويت لمصلحتها فــي االنتخابات المزمع
عقدها من  14إلى  16الجاري.
وقال العتيبي ،لـ «كونا» ،إن هذه اللجنة تضم
خبراء مستقلين ،وترصد تنفيذ اتفاقية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل الدول األطراف،
وتعمل على تعزيز اإلدمـ ــاج ،ومـنــاصــرة حقوق
اإلنسان لجميع األشخاص ذوي اإلعاقة.

وأوض ــح أن الــوفــد ال ــدائ ــم فــي ن ـيــويــورك عمل
بالتنسيق معه وبتوجيه مــن وزارة الخارجية
خـ ــال ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ع ـلــى ح ـشــد الــدعــم
ل ـبــورس ـلــي ،مـعــربــا ع ــن األمـ ــل ف ــي أن تـثـمــر هــذه
الـجـهــود الــدبـلــومــاسـيــة انتخابها لـهــذه اللجنة
الدولية للفترة من  2023الى .2026
يــذكــر أن هـنــاك  13مــرشـحــا مــن مختلف دول
الـعــالــم ،بمن فيهم بــورسـلــي ،يتنافسون على 9
مـقــا عــد لـهــذه اللجنة ا لـتــي ستعقد انتخاباتها
األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل ف ــي مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك .حضر
حفل االستقبال العديد من المندوبين الدائمين
والــدب ـلــومــاس ـي ـيــن ل ـل ــوف ــود ال ــدائ ـم ــة لـ ــدى األم ــم
المتحدة.

«الصليب األحمر» :نأمل العثور على مواقع جديدة للمفقودين الكويتيين

عودة :الكويت من أوائل الدول غير األجنبية التي تساعد لجنتنا منذ عقود
●

ربيع كالس

أعرب رئيس البعثة اإلقليمية
للجنة الدولية للصليب األحمر
لدول مجلس التعاون الخليجي
عمر عــودة ،عن أمله «فــي العثور

شكر للصندوق الكويتي
وإشادة بوزارة الدفاع
وج ــه رئـيــس الـبـعـثــة اإلقـلـيـمـيــة للجنة الــدول ـيــة للصليب
األحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عمر عودة ،الشكر إلى
«الصندوق الكويتي ورئيس مجلس ادارته ،وزير الخارجية
ً
الشيخ د .أحمد الناصر الذي يوجه دائما ويوصي بتعزيز
التعاون مع اللجنة الدولية للصليب االحمر ،وذلك من خالل
تبادل الخبرات ،رغم أن مهمة الصندوق األولــى هي تطوير
البنى التحتية وانشاء مشاريع جديدة«.
كما لفت إلى تعاون بين اللجنة الدولية للصليب األحمر
ووزارة الدفاع الكويتية من خالل دورات لمنتسبيها بشأن
تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،ضمن خطة عمل تم االتفاق
ً
عليها منذ سنوات ،مضيفا»:وأنا ممتن لهذا التطور المهم،
حيث استطعنا بناء وإنشاء هذه المبادرات التوعوية».

ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ــرفـ ــات
المفقودين الكويتيين في العراق،
وتحقيق نتائج مهمة ،على هذا
ً
الصعيد اإل ن ـســا نــي» ،مستطردا
«لكنني ال أستطيع القول اآلن أي
شيء عن فحوى اجتماع الرياض
منذ  3أسابيع ،إذ تم التركيز فيه
مــع ال ـشــركــاء (ال ـكــويــت وال ـعــراق)
ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـت ـع ــاون والـعـمــل
الفعال ،للبحث عن المفقودين»،
التي تتسم أعماله بالسرية ،وأي
إعالن عن النتائج يجب أن يكون
ً
ً
موثقا ومعتمدا.
وف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــده
لمناسبة انـتـهــاء فـتــرة عمله في
البالدّ ،
تطرق عودة إلى موضوع
األســرى والمفقودين الكويتيين
وجهود اللجنة الدولية للصليب
األحـ ـم ــر ف ــي م ـس ــاع ــدة األطـ ـ ــراف
(ال ـكــويــت والـ ـع ــراق) فــي الـتـعــرف
ً
ع ـلــى مـصـيــر ال ـم ـف ـقــوديــن ،الف ـتــا
إلى «ما حققته اللجنة بمساعدة
األطراف المعنية في إعادة الرفاة
المفقودين من الـعــراق والتعرف
على هوياتهم ،ومن ثم تسليمهم
إلى ذوويهم».

وقــال إنــه «فــي العام الماضي،
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
للصليب األحمر واللجنة الثالثية
المعنية بملف األسرى ،تم إغالق
ً
 60ملفا مــن ملفات المفقودين،
وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة رف ـ ـ ـ ــات ش ـخ ـص ـي ــن مــن
الكويت إلى العراق والسعودية،
وعقد  5اجتماعات للجنة الفنية
ال ـفــرع ـيــة و 3اج ـت ـمــاعــات للجنة
الثالثية».

الكويت
ّ
وشدد على أن «الكويت تعتبر
م ــن أوائـ ــل الـ ــدول غـيــر األجـنـبـيــة
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم مـ ـس ــاع ــدات لـلـجـنــة
الــدول ـيــة للصليب األح ـم ــر ،منذ
ً
ع ـقــود» ،مـقــدمــا الـشـكــر والتقدير
«إل ـ ــى ال ـك ــوي ــت قـ ـي ــادة وح ـكــومــة
ً
وش ـع ـبــا ،عـلــى كــل مــا تـقــدمــه من
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ل ـع ـمــل ال ـل ـج ـن ــة ،ف ـضــا
عــن التعاون المستمر مــع وزارة
الخارجية ممثلة بوزيرها الشيخ
د .أح ـمــد ال ـنــاصــر ،عـلــى ال ـحــوار
المفتوح والمستمر والشفاف مع
البعثة في الكويت والتي تغطي

لقطة تذكارية لعودة وفريقي اإلعالم واللجنة الدولية للصليب األحمر
ً
أيضا دول مجلس التعاون».
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن «رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـب ـع ـث ــة
ال ـجــديــد ،م ـم ــادو س ــو يـصــل إلــى
ال ـ ـكـ ــويـ ــت األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري،
لـ ـم ــواصـ ـل ــة جـ ـه ــود ال ـل ـج ـن ــة فــي
ً
ال ـم ـن ـط ـق ــة» ،م ـب ـي ـن ــا أن «الـ ـه ــال
األحمر الكويتي ،شريك أساسي
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـل ـص ـل ـي ــب
األحـمــر مــع جــود تـبــادل وجهات
الـنـظــر لـتـقــديــم أف ـضــل الـخــدمــات

السفارة الهندية تختتم «أسبوع البيئة»

ً
جورج :بلدنا ليس جزءا من المشكلة المناخية بل جزء من الحل
فـ ــي حـ ـف ــل ك ـب ـي ــر حـ ـض ــره عـ ـ ــدد مــن
رؤســاء البعثات الدبلوماسية وأبناء
الجالية الهندية في الكويت ،أختتمت
السفارة الهندية لدى البالد احتفاالتها
ب ــأس ـب ــوع ال ـب ـي ـئــة ال ـه ـن ــدي الـ ـ ــذي ب ــدأ
 5ي ــون ـي ــو وانـ ـتـ ـه ــى مـ ـس ــاء الـخـمـيــس
الماضي.
ً
وش ـه ــد ال ـح ـفــل ال ـخ ـتــامــي ع ــروض ــا
ورقصات من الفن الهندي القديم ّ
قدمته
مجموعة من الراقصين والراقصات،
بينهم أطفال.
وأكد السفير الهندي سيبي جورج
ان ـ ـهـ ــم قـ ــامـ ــوا خـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوع ال ـب ـي ـئــة
بــالـعــديــد مــن الـنـشــاطــات ال ـتــي عـ ّـرفــت
األصــدقــاء الكويتيين وأبـنــاء الجالية
الهندية في الخارج بمساهمات الهند

في العمل المناخي ،ومدى التقدم الذي
أحرزته في هذا الجانب.
وأض ـ ــاف ان ف ــري ــق ال ـس ـف ــارة أج ــرى
مـ ـس ــابـ ـق ــات ي ــومـ ـي ــة عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
ومسابقة للرسم والرسم ،وقدم عروضا
تقديمية عن العمل المناخي الناجح
في الهند «ونحن نتطلع إلــى تطويره
كحديقة أيورفيدا في مبنى السفارة».
ولـفــت إل ــى ان حـكــومــة الـهـنــد تلتزم
اليوم بمكافحة تغير المناخ من خالل
برامجها وخططها العديدة بما في ذلك
خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ
التي تضم بعثات في مجاالت محددة
من الطاقة الشمسية ،وكفاء ة الطاقة،
والمياه ،والزراعة المستدامة ،والنظام
البيئي في جبال الهيمااليا ،والموئل

لقطة تذكارية للسفراء العرب واألجانب مع السفير الهندي
المستدام ،والهند الخضراء والمعرفة
االستراتيجية لتغير المناخ ،مجددا
تــأكـيــده ان ــه «عـلــى الــرغــم مــن أن الهند

ليست جــزء ا من المشكلة فإنها جزء
من الحل ،وقد فعلت أكثر من نصيبها
العادل في معالجة تغير المناخ».

للمتضررين في مناطق النزاعات
المسلحة سواء في المنطقة أو في
مختلف أنحاء العالم».
وقــال عــودة إن الـهــال األحمر
واف ــق فــي مـشــروع مـيــدانــي فعال
على دعــم بعثة الصليب األحمر
في بنغالديش مع مشروع لزيارة
ميدانية لهذا البلد في المستقبل،
وه ـ ــذا يـ ــدل ع ـلــى ال ـ ــدور ال ــدول ــي
الذي تضطلع فيه جمعية الهالل

األحمر الكويتي إلى جانب دورها
في الكويت.

األحداث في اليمن
وت ـ ـنـ ــاول ع ـ ــودة األحـ ـ ـ ــداث فــي
ال ـي ـمــن ال ـت ــي وص ـف ـهــا بـ ــأن «لـهــا
ً
ً
وضعا خاصا بسبب المشاركين
ً
ف ــي هـ ــذا ال ـ ـنـ ــزاع» ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
سرعة تغير األحداث على األرض،

ُيـغـ ّـيــر ب ــدوره مــن طبيعة اللجنة
عند الدخول إلى مناطق غير آمنة
مقارنة بــدول أخــرى مثل سورية
وأفغانستان.
وتابع أن «إحدى مسؤولياتنا،
أنـنــا نـقــوم ب ـحــوار ون ـقــاش فيما
يخص تقديم المساعدات أو رصد
االنتهاكات أو تضرر المدنيين،
حيث يوجد حوار سري ومستمر
مـ ــع ال ـت ـح ــال ــف وفـ ــريـ ــق ال ـل ـج ـنــة
فــي مكتب ال ــري ــاض ،ويـتــم خــال
هــذا ال ـحــوار ،الحديث عــن كيفية
تـ ــوزيـ ــع الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـي ــوم ـي ــة
للمتضررين في اليمن بالتعاون
م ــع ب ـع ـثــات الـلـجـنــة ف ــي صـنـعــاء
وعدن والحديدة ،من خالل أنشطة
إنسانية يومية».
وعلى صعيد مناطق النزاعات
األخ ـ ـ ــرى ف ــي دول م ـث ــل س ــوري ــة
وأفغانستان وأوكرانيا ،لفت عودة
إلى أن «دول مجلس التعاون تقدم
المساعدات المالية للتخفيف عن
المتضررين من ويالت النزاعات
الـمـسـلـحــة وذل ـ ــك ب ــال ـت ـع ــاون مع
زمالئنا في جنيف».

العبدالجادر :دعوة «قانونية البلدي»
الجتماع للتعرف على الملفات الواردة
أك ــد رئـيــس اللجنة القانونية
والمالية في المجلس البلدي ،فهد
العبدالجادر ،عزمه دعوة األعضاء
في اللجنة القانونية الجتماع في
القريب العاجل ،من أجل التعرف
على المعامالت والكتب والطلبات
المدرجة في اللجنة.
وذكر العبدالجادر أن هناك ما
يقارب  12معاملة وطلبا واردة إلى
«الـقــانــونـيــة» كتركة مــن المجلس
الماضي ،أبرزها مشروع الضوابط
والقواعد الخاصة بتسمية المدن
وال ـضــواحــي والـمـنــاطــق والـطــرق
وال ـ ـش ـ ــوارع والـ ـمـ ـي ــادي ــن «الئ ـح ــة
ً
الـتـسـمـيــات» ،مــوضـحــا أن بعض
ال ـم ـل ـف ــات والـ ـمـ ـع ــام ــات بـحــاجــة
لدراسة مستفيضة ،واجتماعات

مع الجهات المعنية على الجهاز
ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي ب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت،
ل ـم ـع ــرف ــة مـ ـس ــاره ــا بــال ـت ـف ـص ـيــل،
وتجنب المثالب التي من الممكن
أن تعرقلها ،والبعض اآلخ ،سيتم
العمل بجهد إلحالتها للجلسة
الــرئـيـسـيــة فــي أق ــرب وق ــت ،حتى
تأخذ إجراءاتها المتبعة للوصول
بها لقرارات رسمية.
وأضاف العبدالجادر أن ترؤسه
للجنة القانونية مسؤولية كبرى
بحاجة إلى دعم وتكاتف وتعاون
األعـضــاء الــذي يكن لهم كل الثقة
بمساندته في اتخاذ القرارات ،التي
من شأنها أن تصب في مصلحة
ً
البلد والمواطنين ،مبينا أنه إلى
اآلن ل ــم ي ـح ــدد م ــوع ــد االج ـت ـمــاع

فهد العبدالجادر
ال ــرس ـم ــي األول لـلـجـنــة ف ــي دور
االنعقاد األول لفصلها التشريعي
الثالث عشر.

ةديرجلا
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محليات

 47ألف طالب ثانوي يدشنون اليوم اختبارات نهاية العام
تستمر حتى  23الجاري ...وتجربة ناجحة لنقل صناديق أوراق االمتحانات
فهد الرمضان

توجيه اإلدارات
المدرسية إلى
تطبيق اللوائح
وتحري الدقة
في محاضر
الغش
اليعقوب

بينما أجرت وزارة التربية صباح
أمـ ـ ــس «بـ ـ ــروفـ ـ ــة» ن ــاجـ ـح ــة ل ـع ـم ـل ـيــة
نـ ـق ــل اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـ ـصـ ــف الـ ـث ــان ــي
ع ـش ــر ب ـق ـس ـم ـيــه ال ـع ـل ـم ــي واألدبـ ـ ــي
مــن خــال تــوفـيــر  200سـيــارة لنقل
ص ـن ــاد ي ــق أوراق اال م ـت ـح ــا ن ــات مــن
ال ـم ـط ـب ـعــة الـ ـس ــري ــة إل ـ ــى ال ـم ـنــاطــق
الـتـعـلـيـمـيــة ،تـنـطـلــق ص ـبــاح ال ـيــوم
اختبارات الفترة الدراسية الثانية
م ــن ا لـ ـع ــام ا لـ ــدرا سـ ــي ،2021-2022
لـ ـط ــاب وط ــالـ ـب ــات الـ ـص ــف ال ـثــانــي
عشر بقسميه العلمي واألد بــي في
جميع المناطق التعليمية والبالغ
عــددهــم  47138طــالـبــا وطــالـبــة في
التعليم ا لـعــام وا لـخــاص باإلضافة
إلى التربية الخاصة ،يضاف اليهم
 1473طــال ـبــا وطــال ـبــة م ــن الـتـعـلـيــم
الديني.
ويؤدي طالب القسم األدبي البالغ
عددهم  ،21222بواقع  11101طالب،
و 10121طالبة امتحان مادة اللغة

ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ويـ ـ ــؤدي طـ ــاب الـقـســم
ا ل ـع ـل ـم ــي ا لـ ـب ــا ل ــغ عـ ــدد هـ ــم ،25916
بواقع  13784طالبا ،و 12132طالبة
امتحان مادة الرياضيات.
وتـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل لـ ـ ـج ـ ــان امـ ـتـ ـح ــان ــات
منطقة العاصمة التعليمية 5422
طالبا وطالبة ،فيما تستقبل لجان
ام ـت ـح ــان ــات م ـن ـط ـقــة ح ــول ــي 4233
طــا لـبــا و طــا لـبــة ،و ل ـجــان امتحانات
م ـن ـط ـق ــة ا ل ـ ـفـ ــروا ن ـ ـيـ ــة  7700ط ــا ل ــب
وط ــال ـب ــة ،ف ـي ـمــا ي ـتــوجــه إل ــى لـجــان
ام ـت ـح ــان ــات األح ـ ـمـ ــدي الـتـعـلـيـمـيــة
 10227ط ــا ل ـب ــا و ط ــا لـ ـب ــة ،و مـنـطـقــة
الجهراء  7681طالبا وطالبة ،بينما
يبلغ إجمالي طالب الصف الثاني
عشر في لجان منطقة مبارك الكبير
التعليمية  3795طالبا وطالبة.
وف ــي الـتـعـلـيــم الـ ـخ ــاص ،يـتــوجــه
ط ــاب ال ـصــف ال ـثــانــي عـشــر الـبــالــغ
ع ــدده ــم  7984طــال ـبــا وطــال ـبــة إلــى
لجان االمتحانات ،وتستقبل لجان

ام ـت ـح ــان ــات ال ـت ــرب ـي ــة ال ـخ ــاص ــة 96
طالبا وطالبة ،علما بأن اختبارات
طلبة الصف الثاني عشر للتعليم
الديني البالغ عددهم  1473طالبا
وطالبة ،انطلقت الثالثاء الماضي،
لـ ـيـ ـبـ ـل ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـط ـل ـب ــة
المتقدمين الختبارات الصف الثاني
عشر  48611طالبا وطالبة.
وفي سياق استعدادات «التربية»
ل ــاخـ ـتـ ـب ــارات ،أك ـ ــد وكـ ـي ــل ال ـ ـ ــوزارة
د .ع ـل ــي ال ـي ـع ـق ــوب ف ــي ت ـص ــري ــح ل ـ
«كونا» أمس إتمام كل االستعدادات
والتجهيزات المتعلقة باالختبارات
وأدائـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى أكـ ـم ــل وجـ ـ ــه ،داع ـي ــا
اإلدارات ا لـ ـم ــدر سـ ـي ــة إ ل ـ ــى تــو ف ـيــر
األجواء المناسبة ،ومراعاة الفروق
الفردية للطلبة.

واإلدارات ا لـمـعـنـيــة بــاال خ ـت ـبــارات
كافة على أتم االستعداد الستقبال
ال ـط ـل ـبــة ل ـت ــأدي ــة اخ ـت ـب ــارات ـه ــم وت ــم
اإليعاز لالدارات المدرسية لتطبيق
كــل الـلــوائــح والـنـظــم وتـحــري الدقة
ف ـ ــي مـ ـح ــاض ــر ال ـ ـغـ ــش عـ ـن ــد ض ـبــط
أي ح ــال ــة ب ـح ـيــث ي ـك ــون الـمـحـضــر
مستوفيا الشروط كافة.
وذ كــر أن ا خـتـبــارات طلبة القسم
ا ل ـع ـل ـم ــي ت ـس ـت ـم ــر إ لـ ـ ــى  22يــو ن ـيــو
الـ ـج ــاري ،أم ــا طـلـبــة ال ـق ـســم األدب ــي
والديني فتستمر إلى اليوم التالي.

توجيهات لإلدارات
جانب من سيارات نقل أسئلة االختبارات

وقـ ـ ــال ال ـي ـع ـق ــوب إن ال ـق ـط ــاع ــات

الموجهون لـ ةديرجلا  :موضوعة بمقاييس علمية
•

أكـ ـ ــد الـ ـم ــوجـ ـه ــون ال ـع ــام ــون
لـلـمــواد الــدراسـيــة ل ـ «الـجــريــدة»
التزام كل التواجيه بآلية وضع
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وفـ ــق ال ـم ـقــاي ـيــس
ال ـع ـل ـم ـي ــة ال ـس ـل ـي ـم ــة ،وت ــوزي ــع
األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،ب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـه ــارات
وال ـم ـع ــارف ال ـتــي ت ــم تــدريـسـهــا
خالل الحصص المدرسية.
وقالت الموجهة العامة لمادة
االجتماعيات إيمان السويحل،
إن توجيه االجتماعيات يتضمن
 4مــواد دراسـيــة للصف الثاني
ع ـشــر ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــانــويــة،
وهـ ــي ت ـح ـتــل ال ـث ـقــل األكـ ـب ــر من

الـ ـ ـ ـ ــوزن ال ـن ـس ـب ــي ل ـل ـط ـل ـب ــة فــي
ال ـق ـس ــم األدب ـ ـ ـ ــي ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن
وض ـ ـ ــع االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات يـ ـت ــم مــن
خـ ـ ـ ــال الـ ـم ــوجـ ـهـ ـي ــن ال ـف ـن ـي ـي ــن
والـمــوجـهـيــن األوائ ـ ــل مــن ذوي
ال ـخ ـب ــرة والـ ـكـ ـف ــاءة ،ح ـيــث يتم
إعداد نماذج اختبارات بحسب
جدول المواصفات الخاص بكل
مادة ،ثم تتم مراجعتها من قبل
الـمــوجـهـيــن األوائـ ـ ــل وال ـمــوجــه
العام ليتم اعتمادها.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــت أن وا ضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــي
االخـ ـتـ ـب ــارات يـ ــراعـ ــون ال ـف ــروق
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرديـ ـ ــة ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرك ـ ــز ع ـلــى

ا لـمـهــارات العقلية والمعرفية،
وتـتـضـمــن االخ ـت ـب ــارات أسـئـلــة
مهارية ومعرفية ،مشيرة إلى أنه
يتم التأكيد على المصححين
بــال ـك ـن ـتــرول بـ ـض ــرورة م ــراع ــاة
ا لـجــا نــب النفسي للطلبة أثناء
التصحيح.
مــن جانبها ،قالت الموجهة
الـ ـع ــام ل ـل ــري ــاض ـي ــات ،ب ــاإلن ــاب ــة
د .م ـهــا ال ـع ـن ــزي ،أن ــه ت ــم اع ــداد
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ت ـت ـن ــاس ــب وم ـ ــا تــم
تقديمه من دروس خالل الفصل
الــدراســي الثاني للطلبة ،الفتة
إلى أن االختبار سيكون مناسبا

لجميع مستويات المتعلمين.
من جانبه ،أكد الموجه العام
لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة نــايــف
ال ـح ــرب ــي ،أن عـم ـل ـيــة ال ـتــدريــب
خ ــال ال ـع ــام ال ــدراس ــي تنطلق
من األهــداف المقررة ،الفتا إلى
أن االمتحانات ستأتي مما تم
ال ـتــدريــب عـلـيــه ،مـشـيــرا إل ــى أن
عملية التدريس تتم خالل العام
وفق خطة واضحة تعتمد على
دل ـيــل األداء ،وت ــوزي ــع الـمـنـهــج
واألهداف التربوية التي ينطلق
منها السؤال الموجود في ورقة
االختبار.

 1.9مليون دينار لـ «الصفوف األمامية»
و«األعمال الممتازة» لموظفي «اإلعاقة»

ً
الهيئة أنجزت كشوف أسماء مستحقي المكافأتين ...والصرف قريبا
●

جورج عاطف

يـعـكــف قـيــاديــو ومـســؤولــو
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون ذوي
ً
االع ــاق ــة حــال ـيــا ع ـلــى تـســريــع
وت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة صـ ـ ـ ـ ــرف م ـ ـكـ ــافـ ــأتـ ــي
الموظفين المصنفين ضمن
مستحقي الصفوف األمامية
لمجابهة «كــورونــا» واألعمال
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
تقييم سـنــوي «امـتـيــاز» ،وفق
ضــوابــط واش ـت ــراط ــات دي ــوان
الـ ـخ ــدم ــة ال ـم ــدن ـي ــة الـمـنـظـمــة
لعملية الصرف.
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «اإلعــاقــة»،
ف ــإن ق ـطــاع الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
وال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئــة أن ـجــز
ك ـ ـشـ ــوف أسـ ـ ـم ـ ــاء ال ـمــوظ ـف ـيــن
مستحقي الـمـكــافــأتـيــن ،وفــي
انتظار وضع اللمسات األخيرة
عليهما لـلـصــرف فــي القريب
ال ـع ــاج ــل ،كــاش ـفــة أن الـمـبــالــغ
المالية المرصود بلغت نحو
 1.9م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،م ـش ـيــرة

إلـ ــى أن إج ـم ــال ــي الـمــوظـفـيــن
مستحقي «الصفوف األمامية»
ً
بـلــغ نـحــو  730مــوظـفــا الــذيــن
داومـ ـ ـ ــوا أثـ ـن ــاء فـ ـت ــرة ال ـح ـظــر
ال ـك ـلــي ال ـت ــي ح ــدده ــا مجلس
ال ــوزراء خــال الموجة األولــى
من الجائحة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
«ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة المنوطة
بالموافقة على الصرف طالبت
الهيئة تحديث بيانات أرقــام
ال ـهــواتــف الـنـقــالــة للموظفين
الـ ـمـ ـشـ ـم ــولـ ـي ــن بـ ــال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــأة،
ً
اسـ ـتـ ـع ــدادا إلرس ـ ــال الــرســائــل
الـنـصـيــة الـقـصـيــرة بالمبالغ
المستحقة لـكــل مــو ظــف على
حدة».

«األعمال الممتازة»
وبـ ـش ــأن م ـك ــاف ــآت األعـ ـم ــال
الممتازة ،أكــدت الـمـصــادر أن
حصول الموظف على تقييم
امتياز شرط أساسي لصرف

الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآة ،غ ـ ـيـ ــر أنـ ـ ـ ــه ل ـيــس
ً
ضروريا الصرف لكل موظف
حـ ـص ــل عـ ـل ــى ال ـت ـق ـي ـي ــم ذاتـ ـ ــه،
ً
خـصــوصــا فــي ظــل الـضــوابــط
ال ـتــي أق ــره ــا ال ــدي ــوان ألحقية
الصرف ،موضحة أن التقييم
يحسب وفق النسبة المئوية
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ع ـل ـي ـه ــا ال ـم ــوظ ــف
كـ ــاآلتـ ــي 54 ،ف ــي ال ـم ـئــة وأق ــل
(ضـ ـعـ ـي ــف) ،ومـ ــن  55إلـ ــى 74
بالمئة (جيد) ،ومن  75إلى 89
ً
(جيد جــدا) ،أما االمتياز فمن
 90بالمئة وأكثر.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إل ــى أنــه
ع ـ ـقـ ــب ذلـ ـ ـ ــك سـ ـيـ ـت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد
أ س ـمــاء المستحقين للترقية
ب ــاالخ ـت ـي ــار ،ع ـقــب ال ـمــراج ـعــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـش ــوف
الموظفين الذين تنطبق عليهم
شـ ـ ـ ــروط وض ـ ــواب ـ ــط ال ـت ــرق ـي ــة
بــاالخ ـت ـيــار ال ـ ـ ــواردة ب ـق ــرارات
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة
ً
المعمول بها والمقررة قانونا،
مبينة أن صرف المستحقات

المالية ُ
للمرقين إما مع رواتب
الشهر الجاري أو المقبل ،بعد
تعديل بياناتهم على النظام
المتكامل لمعلومات الخدمة
المدنية.

نقل صرف المستحقات
إلــى ذل ــك ،كشفت المصادر
أن الهيئة ناقشت مع قيادات
وزارة ال ـتــرب ـيــة إم ـكــان ـيــة نقل
ص ــرف الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة
لـ ـم ــدارس ذوي االح ـت ـيــاجــات
ال ـخ ــاص ــة ال ـع ــرب ـي ــة وث ـنــائ ـيــة
اللغة التابعة للهيئة ،وليس
نقل قطاع الخدمات التعليمية
والتأهيلية منها إلى الوزارة.

«األشغال» :فرش األسفلت إلصالح
بعض طرق حولي
ةديرجلا ترصد الشكاوى حول الطرق المتهالكة
•

●
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ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة
األ ش ـ ـ ـغـ ـ ــال ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة ،أن إدارة
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة س ـ ـت ـ ـقـ ــوم ب ــأعـ ـم ــال
إصالح الطرق وفرش األسفلت
فــي مناطق مختلفة بمحافظة
ح ـ ـ ــول ـ ـ ــي ،ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الـ ـمـ ــواطـ ـن ـ ـيـ ــن ب ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ع ـبــر
حسابات ال ــوزارة لــإســراع في
وض ــع ح ـلــول لـمـشــاكــل صيانة
الطرق في مختلف المحافظات.
ورص ــدت «الـجــريــدة» العديد
مـ ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى بـ ـش ــأن الـ ـط ــرق
سواء الداخلية أو السريعة التي
تتبع الهيئة العامة للطرق ،وقد
اشتكى المواطنون من اختفاء

الخطوط األرضية على طريق
الملك فهد السريع أثناء السير
ع ـل ـي ــه ،م ـم ــا يـ ـ ــؤدي إلـ ــى وق ــوع
الحوادث المرورية التي تحدث
فـجــأة ،كما تضمنت الشكاوى
الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـم ـ ــزري لـ ـلـ ـط ــرق فــي
مدينة صباح األحمد ،فضال عن
غياب حــارة األمــان على طريق
الفحيحيل السريع طريق «.»30
وشـ ـمـ ـل ــت ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى أي ـض ــا
ط ــري ــق «أمـ ـ ـغ ـ ــرة» الـ ـ ــذي أص ـبــح
«م ـت ـهــال ـكــا وم ـن ـكــوبــا ولـ ــم يتم
اصــاحــه مـنــذ ال ـغــزو الـعــراقــي»
 ،إض ــاف ــة إلـ ــى ط ــرق ــات منطقة
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك الـتــي تعاني
التهالك منذ أمطار .2018

جانب من فرش األسفلت في حولي

إيمان السويحل

نايف الحربي

«التربية» تنفي العرض الفنلندي
أ ُك ـ ــدت وزارة ال ـتــرب ـيــة أن
ما نشر على بعض المواقع
االخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي حـ ـ ـ ــول رفـ ــض
الوزارة عرضا فلنديا لتطوير
التعليم بالبالد ،عــار تماما
من الصحة.
وأوضـحــت «الـتــربـيــة» ،في
بيان لها ،أن إحدى الشركات
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ق ــدم ــت ك ـتــابــا
تـ ـقـ ـت ــرح فـ ـي ــه تـ ـق ــدي ــم ع ــرض
لـلـتـعــاون م ــع شــركــة خــاصــة
فـنـلـنــديــة لـهــا عــاقــة ب ــوزارة
التعليم الفنلندية ،بحسب

م ــا ورد ف ــي ك ـت ــاب ال ـشــركــة،
وأحيل الكتاب إلى القطاعات
المختصة في هذا الشأن.
وإذ تـ ـنـ ـف ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أي
ع ـ ـ ــرض ر سـ ـ ـم ـ ــي مـ ـ ــن وزارة
التعليم بــدو لــة فنلندا ،وكل
م ـ ــا أث ـ ـيـ ــر ح ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذا األم ـ ــر
جـ ــان ـ ـبـ ــه الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــواب ،أك ـ ـ ــدت
«ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة» ح ــرصـ ـه ــا ع ـلــى
تطوير المنظومة التعليمية
واالرتقاء بها.

«الصحة» 168 :من طريحي الفراش تلقوا
خدماتنا المتكاملة بأقل من شهر
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ت ـقــد ي ـم ـهــا
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة الـمـتـكــامـلــة لـ ـ 168
حالة من طريحي الفراش من فئة كبار
ً
السن وذوي اإلعاقة وفقا للبروتوكوالت
المحدثة بمختلف محافظات البالد منذ
انطالقها قبل أقل من شهر.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة اإلدارة ال ـم ــرك ــزي ــة
للرعاية الصحية األول ـيــة ب ــال ــوزارة د.
ديـنــا الـضـبـيــب فــي تـصــريــح صحافي،
أم ـ ـ ــس ،إن الـ ـ ـح ـ ــاالت ت ـش ـم ــل  77حــالــة
بمحافظة العاصمة و 21في الفروانية
و 25في حولي و 31في األحمدي و14
في الجهراء.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـض ـب ـي ــب أن ال ـ ــزي ـ ــارات
المنزلية تضمنت متابعة كـبــار السن
وذوي اإلع ــاق ــة م ــن أص ـح ــاب ال ـحــاالت
المزمنة مــن خــال فــرق طبية متعددة
التخصصات تتكون من طبيب العائلة
وطبيب األسنان وفني العالج طبيعي
وصيدلي والتمريض و فـنــي المختبر
وأخصائي التغذية ،إذ يتولى أعضاء
الفريق وفق تخصصاتهم تقديم خدمات
متكاملة.
وأشارت إلى أن تقديم تلك الخدمات
ً
يأتي انـطــاقــا مــن حــرص ال ــوزارة على

«المواصالت» :ال صحة للعمل
في المباني القديمة بالشويخ
أكــد الـنــاطــق الــرسـمــي ل ــوزارة الـمــواصــات،
م ـش ـع ــل الـ ــزيـ ــد ،أن م ــا ت ــم نـ ـش ــره ف ــي م ــواق ــع
ال ـتــواصــل عــن مــوظـفـيــن ال ي ــزال ــون يـعـمـلــون
بالمباني القديمة الواقعة داخل أسوار الوزارة
فــي منطقة ا لـشــو يــخ ،عــار مــن الصحة تماما،
حـيــث تــم إخــاؤهــا جـمـيـعــا ،وج ــرى نـقــل تلك
اإلدارات للمبنى المركزي في بــرج التحرير،
و ك ــذ ل ــك لـلـمـبـنـيـيــن ر ق ـم ــي ( )3 _2ا لـتــا بـعـيــن
ل ـل ــوزارة ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــويــخ مـنــذ أغـسـطــس
مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،بــاسـتـثـنــاء مـبـنــى الــدعــم
الفني الذي سيتم نقله بالكامل بعد االنتهاء
من تجهيز المكان الجديد الخاص به خالل
العام الحالي.
ّ
وبين الزيد ،في تصريح له ،أن نقل اإلدارات
ال ي ــزال مـسـتـمــرا حـســب الـخـطــط الـمــوضــوعــة
لطبيعة عمل كل إدارة ،حيث إن المبني الذي
تم تصويره ونشره تم إ خــاؤه بالكامل قبل
نهاية ا لـعــام ا لـمــا ضــي ،مشيرا إ لــى أن جميع
ال ـم ـبــانــي ال ـت ــي ي ـتــم إخ ــاؤه ــا ت ـق ــوم ال ـ ــوزارة
بـتـسـلـيـمـهــا إلدارة ال ـج ـمــارك ،حـســب االت ـفــاق
والمواعيد والخطط الموضوعة لهذا الشأن.

ض ـمــان تـمـتــع الـجـمـيــع بــأن ـمــاط عيش
صحية وتعزيز العيش الكريم للجميع،
مثمنة جهود الـكــوادر الطبية القائمة
عليها.
وب ـي ـنــت أن ال ـت ـقــديــم لـطـلــب الـخــدمــة
يـكــون عـبــر مــوقــع ال ـ ــوزارة اإللـكـتــرونــي
مــن األح ــد إلــى األرب ـعــاء مــن الـســاعــة «8

ً
صباحا  7 -مساء» أما الخميس فيكون
ً
ً
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة « 8صـ ـب ــاح ــا  1 -ظـ ـه ــرا»
م ــع إرف ـ ــاق ال ـت ـقــاريــر الـطـبـيــة الـخــاصــة
بالمراجع.
وأضافت أنه باإلمكان التقديم وطلب
الخدمة من خالل المركز الصحي وفقا
لمنطقة السكن.

القراوي لـ ةديرجلا  :استمرار عدم
استقرار الطقس إلى اليوم
•

«اإلطفاء» دعت إلى توخي الحيطة والحذر
●
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ت ـ ــوق ـ ــع مـ ـ ــراقـ ـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤات
ال ـج ــوي ــة ع ـبــدال ـعــزيــز الـ ـق ــراوي
ان ـخ ـف ــاض ال ــرؤي ــة األف ـق ـي ــة في
بـعــض الـمـنــاطــق مــا بـيــن  2و4
كيلومترات بسبب نشاط الرياح
على الـبــاد الـيــوم مــع استمرار
ح ــال ــة ع ـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـط ـقــس
على الـبــاد ،التي حــذرت منها
األرصاد الجوية.
وق ــال ال ـق ــراوي لــ«الـجــريــدة»،
إن الـ ـب ــاد ش ـه ــدت أمـ ــس حــالــة
من عدم االستقرار خالل الفترة
ال ـص ـبــاح ـيــة ،وان ـك ـس ــرت خــال
ال ـم ـســاء ،وتـسـتـمــر تـلــك الـحــالــة
ً
اليوم ،مشيرا إلــى أنــه ال توجد
مــؤشــرات لعاصفة رملية إنما

ن ـ ـشـ ــاط قـ ـ ــوي لـ ـح ــرك ــة الـ ــريـ ــاح
والغبار.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ـهـ ــا ،دعـ ـ ـ ـ ــت ق ـ ــوة
اإلطفاء العام ،أمس ،المواطنين
والمقيمين إلى توخي الحيطة
وال ـحــذر لـعــدم اسـتـقــرار الحالة
الجوية في البالد.
ون ـ ــاش ـ ــدت ال ـ ـقـ ــوة فـ ــي ب ـيــان
ص ـ ـحـ ــا فـ ــي إلدارة ا ل ـ ـعـ ــا قـ ــات
العامة واإلعالم مرتادي البحر
م ــن الـ ـه ــواة عـ ــدم الـ ـخ ــروج ألي
رحالت بحرية بواسطة الزوارق
والدراجات المائية خالل الفترة
الراهنة إلى حين عودة استقرار
الطقس وفي الحاالت الطارئة أو
اإلنسانية يرجى االتصال على
هاتف الطوارئ .112
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رنا الفارس :رصد مؤشرات التنمية
المستدامة تلبية للمتطلبات الدولية
«التعداد التسجيلي يوفر إحصاءات سكانية ذات جودة عالية»
كشفت وزيرة الدولة لشؤون
البلدية وزيرة الدولة لشؤون
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـم ـع ـلــومــات د .رنـ ــا ال ـف ــارس
عن  3مشروعات تنموية منذ
2021 / 2020 2018 / 2017
ب ــال ـخ ـط ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة ل ـلــدولــة
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي رص ـ ــد م ــؤش ــرات
أه ـ ـ ـ ـ ــداف وغ ـ ـ ــاي ـ ـ ــات ال ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة في دولــة الكويت،
ويهدف المشروع األول إلنشاء
قاعدة بيانات لرصد وقياس
مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات أه ـ ـ ـ ــداف وغـ ــايـ ــات
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ورب ــط
ال ـج ـهــات ال ـم ـصــدرة لـبـيــانــات
المؤشرات وتلبية المتطلبات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلق ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وإص ـ ـ ـ ـ ــدار ت ـقــریــر
ش ــام ــل عـ ــن الـ ــوضـ ــع ال ــراه ــن
ل ـل ــدول ــة ،إل ــى ج ــان ــب م ـشــروع
الشبكة الوطنية للمعلومات
اإلحصائية الــذي ينقسم إلى
ث ــاث ــة مـ ـش ــاري ــع ف ــرع ـي ــة هــي
مـ ـ ـش ـ ــروع نـ ـظ ــم ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ـ ــوزن ن ـس ـبــي

 13ف ــي ال ـم ـئ ــة وت ـ ــم إنـ ـج ــازه،
ومـشــروع مستودع البيانات
ب ـ ـ ــوزن ن ـس ـب ــي  45فـ ــي ال ـم ـئــة
وتــم إنـجــازه ،أمــا فيما يخص
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـف ــرع ــي ال ـث ــال ــث
ال ـم ـع ـنــي بــال ـش ـب ـكــة الــوط ـن ـيــة
وهو بوزن نسبي  42في المئة
من «مشروع الشبكة الوطنية
ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة»،
مــوضـحــة أن ــه واج ــه بـعــد ذلــك
ً
ً
م ـع ــوق ــا م ــال ـي ــا ح ـي ــث ل ــم يـتــم
رص ــد م ـيــزان ـيــة ل ــه م ــن وزارة
المالية بميزانية 2020/ 2019
وهــي السنة النهائية لــه ،أما
المشروع الثالث فهو التعداد
ال ـت ـس ـج ـي ـلــي لـ ــدولـ ــة ال ـكــويــت
.2021
وقالت الفارس ،في إجابتها
عـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــؤال ال ـ ـنـ ــائـ ــب م ـح ـمــد
الحويلة ،إن المشروع الثالث
يهدف إلى إجراء التعداد العام
ل ـل ـس ـك ــان مـ ــن خـ ـ ــال تـنـسـيــق
السجالت اإلدارية بما يتواكب
مع متطلباته ،وربط البيانات
ً
آل ـ ـ ـيـ ـ ــا وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر إح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات

د .رنا الفارس

سكانية منسقة ذات جودة من
مـصــدر وحـيــد لخدمة أهــداف
ال ـت ـن ـم ـي ــة ،ك ـم ــا يـ ـه ــدف لــدعــم
الــدولــة فــي اسـتـخــدام مصادر
إداري ــة إلج ــراء تـعــداد سكاني
مـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات فـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــداد
تـسـجـيـلــي دش ـ ــن ع ـ ــام .2021
ح ـيــث ت ــم ال ـت ـع ــاون الـمـشـتــرك
بين اإلدارة المركزية لإلحصاء
والـهـيـئــة الـعــامــة للمعلومات

ال ـم ــدن ـي ــة ب ـخ ـص ــوص تـنـفـيــذ
م ـشــروع ال ـت ـعــداد التسجيلي
 2021مــن خ ــال اسـتـثـمــار ما
ت ـم ـل ـكــه ال ـج ـه ـت ــان م ــن م ـ ــوارد
وك ـ ـ ـ ــوادر ف ـن ـيــة دون تـحـمـيــل
ميزانية الدولة أي أعباء مالية
وفقا لــإطــار الزمني المحدد
فـ ــي دي ـس ـم ـب ــر  2021تـنـفـيــذا
ل ـ ـقـ ــرار م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ــم
 1504الصادر في اجتماعه رقم
 79-2/2020المنعقد بتاريخ
 2020/ 12/ 21وا ل ـ ـ ــذي نــص
عـلــى «ال ـمــواف ـقــة عـلــى اعـتـمــاد
االسـ ـ ـن ـ ــاد ال ــزمـ ـن ــي ل ـم ـش ــروع
التعداد السكاني التسجيلي
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ف ــي ديـسـمـبــر
 ،»2021حيث تــم االنتهاء من
المشروع بنسبة انجاز بلغت
 100في المئة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن عـ ـ ـ ـ ــدد
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
بالجهاز المركزي لتكولوجيا
المعلومات منذ السنة المالية
 2018/ 2017حتى 2021/ 2020
بلغت  18مشروعا.

الحمد يسأل المضف عن قضايا المبتعثين

ً
ق ـ ّـدم الـنــائــب أحـمــد الـحـمــد سـ ــؤاال إل ــى وزيــر
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
د .علي المضف ،بخصوص القضايا المرفوعة
مــن الطلبة المبتعثين ضــد «التعليم العالي»،
فيما يتعلق بمعادلة الشهادات والحرمان من
التأمين الصحي.
وســأل الحمد الوزير عن عدد القضايا التي
خسرتها «التعليم العالي» والجهات التابعة لها
بخصوص معادلة شهادات الطلبة الدارسين
بالخارج ،إضافة إلى العدد اإلجمالي للقضايا
الـتــي خسرتها ال ــوزارة خــال الـسـنــوات العشر
الـمــاضـيــة ،وإجـمــالــي الـغــرامــات والتعويضات
المالية التي خسرتها الوزارة والجهات التابعة
لها خالل الفترة نفسها.
كما سأل عما إذا كانت هناك دراسات توضح
سبب خسارة تلك القضايا ومن المسؤول عن
خسارتها ،وما هي اإلجراءات التي اتخذت حيال
ذلك وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لوقف
هدر المال العام بسبب خسارة تلك القضايا؟
واس ـت ـف ـســر ال ـح ـمــد ع ــن أس ـب ــاب ع ــدم تــوفـيــر

ً
الـ ـ ـ ــوزارة تــأم ـيــنــا ص ـح ـ ًّـيــا لـلـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن
المبتعثين للجامعات فــي دولــة اإلم ــارات منذ
السؤال،
سنوات عديدة حتى تاريخ ورود هذا
ً
وعــن ال ــدول التي ال توفر فيها ال ــوزارة تأمينا
ً
ًّ
صحيا للطلبة الكويتيين المبتعثين ،مطالبا
بـ ـت ــزوي ــده ب ـك ـشــف ي ـش ـمــل م ــا ت ــوف ــره ال ـ ـ ــوزارة
للمبتعثين في الخارج في جميع دول العالم من
تأمين صحي ،مع بيان طبيعة التأمين الصحي.
وســأل عن البدائل المتاحة لتغطية مصاريف
الطلبة الصحية ،و هــل يــو جــد تعويض مالي،
وفيما إذا كان هذه التعويض في حال وجوده
يغطي مصاريف العالج؟
وقـ ــال ال ـح ـمــد« :ال ش ــك ف ــي أن ت ـنــامــي حجم
الـقـضــايــا ال ـمــرفــوعــة ض ــد ال ـج ـهــات الحكومية
وارت ـفــاع عــدد القضايا ال ـصــادرة ضــدهــا ينال
ً
من سمعة تلك الجهات ،ويمثل خلل في األداء
المؤسسي ،وخـطـ ًـرا على ميزانية الــدولــة ،كما
ً
وجها من أوجــه هــدر المال الـعــام ،في ظل
يعد
م ــا ي ـتــرتــب ع ـلــى ت ـلــك األحـ ـك ــام م ــن م ـصــاريــف
وتعويضات.

أحمد الحمد
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تحقيق

ً ً
تعيش النساء المعنفات في الكويت وضعا مريرا ال
يحسدن عليه ،يجمعهن التعنيف ،وإن اختلفت أشكاله
ومصادره األسرية ،سواء الوالد أو الشقيق أو األم أو حتى
الزوج عندما تنتقل الفتاة إلى بيت الزوجية ،ليغدو مصير
ً
«المعنفة» متراوحا بين السجن في البيت أو الهروب
ً
واللجوء إلى مستشفى الطب النفسي ،وصوال إلى محاولة
االنتحار للتخلص من كابوس العنف الذي يطاردها في
ً
حياتها .وانطالقا من مسؤوليتها ،تفتح «الجريدة»،
من خالل هذا التحقيق ،ملف تعنيف النساء حتى يصل
ً
صوت الضحية إلى نور العدل والعالج ،بدال من أن ندفن
رؤوسنا في الرمال تحت مزاعم «خالفات أسرية» خاصة،
ً
تحل في السر خوفا على سمعة العائلة أو بأي ذريعة
أخرى.
حصة المطيري

ُ َّ
«معنفات» الكويت في سجون
األسرة والطب النفسي

مكبالت بسالسل وقيود عادات المجتمع والشرف والسمعة ...وقانون ال يطبق على الجاني
على من
يشاهد
جريمة
التبليغ عنها
وإال يجب
محاسبته
بالقانون

الخطيب

الدولة
غير جادة في
تطبيق قانون
 6لسنة 2016
بشأن الحماية
من العنف
المنزلي

العميري

بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــي رحـ ـ ـل ـ ــة
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـفـ ــات ع ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ــإفـ ــات
الـجــانــي مــن الـعـقــاب ألسـبــاب
مجتمعية متعلقة بــا لـعــادات
والتقاليد ،أو تشريعية ترتبط
بعدم وجود نظام قانوني أو
لــوائــح أو توجيهات واضحة
فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع م ـث ــل ه ــذه
الـقـضــايــا ،يـكـشــف ال ــواق ــع عن
معاناة معنفات من االحتجاز
ف ــي مـ ـن ــزل ذوي ـ ـهـ ــن ،ي ـحــاولــن
االن ـ ـت ـ ـحـ ــار بـ ـع ــد ي ــأسـ ـه ــن مــن
ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـجـ ــدة ،فــي
مقابل أخــريــات يلجأن للطب
النفسي ،إال أ نـهــن يصطدمن
بالواقع ويكتشفن عدم وجود
مــن يـحـمـيـهــن ،حـتــى الـشــرطــة
التي تعتبر غالبا والد المرأة
ً
مسؤوال عنها دون أن تحاول
الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا ل ـل ـتــأكــد مــن
ســا مـتـهــا ،وبعضهن نجحن
فــي الـهــروب مــن العنف إال أن
ال ـك ــواب ـي ــس ظ ـل ــت تــاح ـق ـهــن،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزادت مـ ـ ـخ ـ ــاوفـ ـ ـه ـ ــن ح ـت ــى
أصبحن مضطربات يخفن من
كل شخص حولهن.
نـ ـ ـم ـ ــاذج كـ ـثـ ـي ــرة رص ــدت ـه ــا
«الـجــريــدة» في ظاهرة العنف
ال ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا ال ـن ـس ــاء،
تـ ـكـ ـش ــف عـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ــاالت ك ـث ـي ــرة
مكبلة بالكثير مــن السالسل
ال ـم ـح ـك ـمــة ،وأب ـ ــرزه ـ ــا ع ـ ــادات
المجتمع والشرف والسمعة،
ً
ف ـض ــا ع ــن الـ ـق ــان ــون الـ ـ ــذي ال
يطبق على الجاني ،وال يعتبر
الـ ـ ـم ـ ــرأة سـ ـ ــوى شـ ـ ــيء تـمـلـكــه
العائلة ،ليصل بهم األمر إلى
ً
حبسها وأحيانا قتلها.
وقال المحامي عبدالعزيز
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب ،إنـ ـ ـ ــه ي ـ ــوج ـ ــد فــي
الـكــويــت مـعـنـفــات مــن النساء
وم ـ ـ ـع ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
يواجهون فكرا تقليديا قديما
ال يــريــد أن يـســايــر ال ــزم ــن ،إذ
إن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون اآلن ي ــو ج ــد بــه
أوجه لعالج مثل هذه األمور،
ول ـك ـن ــه ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى أم ــري ــن:
أولهما وعــي المريض نفسه،
وثانيهما أن يـكــون دور هذه
الـمــؤسـســات ال ـعــاج وتوعية
الناس لهذا األمر.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــب ل ـ ـ
«الجريدة» أن «حبس الشخص
جــريـمــة سـ ــواء ف ــي ال ـم ـنــزل أو
بــال ـطــب ال ـن ـف ـســي ،ومـ ــن يـقــرر

ح ـب ـس ـهــا ف ــي الـ ـط ــب الـنـفـســي
هــو تـقــريــر الـطـبـيــب إن كانت
ً
الـحــالــة شــديــدة أو ال» ،مــردفــا
أن «دورنا توجيه النساء حتى
يفهمن حـقــوقـهــن ،ولـيــس من
حــق األب أن يحجز ابنته في
الطب النفسي إن كانت حالتها
ال تحتاج».

الطب النفسي
وأش ــار إلــى دور مستشفى
الطب النفسي ،قائال إنه مرفق
خدمي مهمته عالج األمراض
الـنـفـسـيــة ،ووجـ ـ ــوده ض ــرورة
ويـحـقــق الـكـثـيــر م ــن ال ـفــائــدة،
مـسـتـطــردا :مــن يستخدم هذا
ً
ال ـ ـمـ ــرفـ ــق ل ـل ـح ـب ــس بـ ـ ـ ــدال مــن
ال ـ ـعـ ــاج ي ـع ـت ـب ــر ذلـ ـ ــك حـبـســا
دون وجــه حــق ،واع ـتــداء على
الحرية ،وبالتالي سيحاسب
كــل الـعــامـلـيــن فــي الـمــرفــق إذا
اش ـتــركــوا ف ــي حـبــس شخص
ال يـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـب ــس إن
تواجدت الدالئل.

اإلبالغ
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألج ـه ــزة
األمـنـيــة ،قــال الخطيب «يجب
أن تصل المعنفة إلى الجهات
األمـنـيــة ،إال أن هناك عقليات
داخـ ــل ال ـج ـهــاز األم ـن ــي تنظر
إلى حاالت التعنيف على أنها
حاالت أسرية ،ويجب أن تكون
ف ــي ح ــال ــة م ــن ال ـس ــري ــة ،وه ــذا
تخلف ،لكن حتى يتم تطوير
العقلية يجب أن يكون هناك
جهة خارجية توصل الشكوى
لـلـنـيــابــة ،إذ إنـهــا ليست مثل
المخفر وتتعامل مع الشكوى
بكل جدية وحذر».
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن أي ش ـخــص
يشاهد جريمة عليه أن يبلغ
عـنـهــا ،وان لــم يبلغ يحاسبه
القانون ،وإن وجد حالة جادة
وع ـل ـي ـهــا دالئـ ـ ــل واضـ ـح ــة وال
ً
تتحرك الشرطة يعاقب جزائيا
من تسلم البالغ ولم يتحرك.

الواسطة والقانون
من جانبها ،قالت المحامية
فـ ــي م ـ ـجـ ــال ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
إســراء العميري ،لـ «الجريدة»
إن مؤسسات الدولة المعنية
كــوزارتــي الصحة والداخلية

ً
ً
ال تـ ـمـ ـل ــك ن ـ ـظـ ــامـ ــا ق ــان ــونـ ـي ــا
أو ل ـ ـ ــوا ئ ـ ـ ــح أو ت ــو جـ ـيـ ـه ــات
واضـ ـ ـح ـ ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــاط ــي مــع
مـثــل ه ــذه الـقـضــايــا ،مضيفة:
مــع غ ـيــاب الـجــانــب الـقــانــونــي
الـ ـمـ ـل ــزم الت ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
والـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـ ــازم ـ ــة يــأتــي
الجانب االجتماعي باستغالل
الــواس ـطــة حـتــى يـتــم «إخ ـفــاء»
موضوع المعنفة.
وأشـ ــارت إل ــى أنـهــا ال تلوم
المجتمع بقدر لومها للدولة،
ألن الدولة هي المسؤول األول
عن إيجاد نظام قانوني قوي،
وبـنـفــس الــوقــت مـســؤولــة عن
تـغـيـيــر ال ـث ـقــافــة االجـتـمــاعـيــة
ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـل ــى س ـل ـط ــة أف ـ ــراد
معينين على أفراد آخرين.

استغالل دور الرعاية
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـعـ ـمـ ـي ــري أن ــه
لغياب دور اإليواء المخصصة
للنساء المعنفات تم استغالل
دور الــرعــايــة الـتــابـعــة ل ــوزارة
الشؤون االجتماعية ،بغرض
زجر أو حبس النساء وتقييد
حريتهم فــي حــال مخالفتهن
بعض القيم المجتمعية.
وتابعت :هناك إشكالية في
ً
دور اإليواء المعدة خصوصا
إليواء النساء المعنفات ،لذلك
أع ــددن ــا دراس ـ ــة قــانــون ـيــة في
سنة  2016ممولة من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ،وكانت
عن فلسفة دور اإليواء ومراكز
االسـتـمــاع وآلـيــة الحماية من
الـ ـعـ ـن ــف الـ ـق ــائ ــم عـ ـل ــى الـ ـن ــوع
االجتماعي ،مــردفــة :بعد ذلك
أعددنا مسودة قانون إلنشاء
هــذه ال ــدور ،وفــي  2017قالت
الوزيرة آنذاك نورية الصبيح
ً
ً
«ق ــريـ ـب ــا جـ ـ ــدا س ـي ـتــم اف ـت ـتــاح
أول دار إ ي ـ ـ ـ ــواء خـ ـ ــال حـفــل
إطــاق الــدراســة والقانون في
الجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية».

دور اإليواء
وأكـ ـمـ ـل ــت الـ ـعـ ـمـ ـي ــري :بـعــد
إقرار قانون رقم  6لسنة 2016
الخاص بالحماية من العنف
المنزلي ،والــذي يشمل ضمن
آليات الحماية أن يكون هناك
دور إيــواء للنساء وأطفالهن،
تم التواصل مع األمانة العامة

قالوا

القانون
ال يعطي
للمستشفى
صفة التبليغ
نيابة عن
المريضة
المعنفة

عقليات
داخل الجهاز
األمني تنظر
إلى حاالت
التعنيف على
أنها أسرية
خالصة

الخطيب

بعض
الحاالت فيها
تخوف من
األهل وتعنت
بأخذ الفتاة
إلى المنزل

الصايغ

الصايغ

لـلـتـخـطـيــط وال ـت ـن ـم ـيــة وأخ ــذ
الـمــوافـقــة مــن األمـيــن الـعــام د.
خالد مهدي ،حيث قمت بعمل
مشروع بالتعاون مع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة
األمم المتحدة للمرأة وخبراء
محليين مثل د .لبنى القاضي
وش ـي ـخ ــة الـ ـه ــاش ــم ،وأع ــددن ــا
ً
ً
دليال كامال عن كيفية تطبيق
ق ـ ــان ـ ــون رقـ ـ ــم  6ل ـس ـن ــة 2016
ً
بأفضل الطرق ،وفقا للمعايير
ال ــدولـ ـي ــة ،وت ـ ــم ت ـس ـل ـي ـمــه إل ــى
مهدي في مارس  ،2021مردفة:
حتى اليوم ال يوجد أي الئحة
تنفيذية للقانون ،وال أي إجراء
اتخذ لتطبيق هذا الدليل.

جدية الحكومة
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـتـنـفـيــذ،
قالت العميريّ :
لدي استشعار
أن الدولة غير جــادة بتطبيق
هــذا القانون ،هي فقط دفعت
بــالـقــانــون مــن دون جــديــة في
التنفيذ ،لذلك بدأنا بالمتابعة،
ومـ ــن خـ ــال ال ـع ـمــل ع ـلــى هــذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ع ـل ـم ــت أن م ــرك ــز

دور الرعاية
التابعة
لـ «الشؤون»
تستغل
لحبس النساء
وتقييد
حريتهن

العميري

«ف ـ ـنـ ــر» غ ـي ــر ص ــال ــح ل ـل ـس ـكــن،
وه ـ ـ ــذا انـ ـتـ ـه ــاك أله ـ ــم م ـب ــادئ
دور اإليــواء ،حتى مكانه غير
مـ ـن ــاس ــب ،م ـت ــاب ـع ــة :وع ـنــدمــا
اس ـت ـف ـســرنــا ع ــن ال ـب ــدي ــل كــان
ا ل ـجــواب سنعمل على إيجاد
دار أخ ـ ـ ـ ــرى ،وأن ـ ـ ــا شـخـصـيــا
أشكك بذلك.
وبـ ـش ــأن وجـ ـ ــود دار إيـ ــوار
لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـنـ ـف ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
أو ضـ ـح ــت أن هـ ـن ــاك دارا فــي
مكان ّ
معين ،لكنها قائمة على
جهود شخصية تطوعية ومن
غـيــر ح ـمــايــة ،م ـس ـت ـطــردة :مع
كــامــل االح ـت ــرام للمتطوعين،
لـ ـك ــن ال نـ ـحـ ـت ــاج م ـت ـطــوع ـيــن
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرة م ـث ــل
التعنيف بـقــدر حــاجـتـنــا إلــى
م ـت ـخ ـص ـص ـيــن ،وهـ ـ ــذا الـعـمــل
مسؤولية ا لــدو لــة المتراخية
ج ـ ــدا فـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي مـ ــع ه ــذه
القضية.

جهة محايدة
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس قـســم
الـ ـ ـط ـ ــب الـ ـنـ ـفـ ـس ــي فـ ـ ــي م ــرك ــز

الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـص ـحــة ال ـن ـف ـس ـيــة،
د .ع ـ ـمـ ــار ال ـ ـصـ ــايـ ــغ ،إنـ ـ ــه فــي
ب ـعــض األح ـ ـيـ ــان ت ـت ـحــول لنا
ح ــاالت مــن وجـهــة نظر األهــل
أ نـهــا تعتبر مــر يـضــة نفسية،
خ ــاص ــة اذا ك ــان ــت فـ ـت ــاة وال
تسمع كالم األهل ،فيرون أنها
تـعــا نــي حــا لــة نفسية فيأتون
ً
بها للمستشفى ،مردفا :نحن
كـجـهــة ن ـكــون م ـحــايــديــن بين
األه ــل والـمــريــض ،لــذلــك ال ّ
بد
مــن التقييم ،فنبدأ فــي إيــداع
ال ـمــري ـضــة ف ــي ال ـج ـنــاح حتى
نـ ـق ـ ّـي ــم ح ــا لـ ـتـ ـه ــا ،وإذا ك ــا ن ــت
ً
حالتها تستدعي عالجا نبدأ
ً
بالعالج ،مؤكدا أنه في بعض
األحيان تكون حالتها مستقرة
وال تـحـتــاج إل ــى دخ ـ ــول ،لكن
األهل يرفضون أخذها للمنزل.
بعض
وأكمل الصايغ :هناك ّ
الـ ـح ــاالت ي ـك ــون ف ـي ـهــا تـعــنــت
ّ
وتخوف من طرف األهل ألخذ
ال ـب ـن ــت ل ـل ـم ـن ــزل ،ل ــذل ــك نــأخــذ
فـتــرة لـنـحــاول أن نصلح بين
األهل وبينها ،وبعض األحيان
ن ـت ــدخ ــل كـ ـع ــاج س ـل ــوك ــي أو
معرفي أن نفهم البنت واألهل
في المشاكل التي ّ
يمرون بها.

حماية ّ
السرية

وفيما يتعلق بــاإلبــاغ عن
الـمـعـنـفــات ال ــات ــي يـتـعـ ّـرضــن
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرب ،ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــايـ ـ ــغ:
ن ـع ـط ـي ـه ــم ال ـ ـفـ ــرصـ ــة ل ـت ـقــديــم
ّ
الـ ـب ــاغ ل ـل ـشــرطــة ،ل ـك ــن الـطــب
ً
النفسي ليس مخوال باإلبالغ،
فـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون ال يـ ـعـ ـط ــي ص ـفــة
للمستشفى أن يبلغ باإلنابة
عن المريضة (المعنفة) ،فنحن
لسنا محامين عــن المرضى،
ومـ ـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع اإلبـ ـ ـ ــاغ هــو
ال ـمــريــض أو الـمـحــامــي ال ــذي
ينوب عنه.
وأضاف أن الهاتف موجود
داخ ـ ـ ــل األج ـ ـن ـ ـحـ ــة ،وال نـمـنــع
أح ـ ـ ــدا مـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــه ،لـكــن
ف ــي ال ـج ـنــاح بـعــض الـمــرضــى
وحماية ّ
لسريتهم نمنع دخول
أي شخص للجناح ،والزيارات
م ـس ـم ــوح ــة ألق ـ ــرب ـ ــاء ال ــدرج ــة
األولى أو أحد له صفة رسمية
ل ــه ال ـحــق ف ــي زي ـ ــارة الـجـنــاح،
ً
م ــؤك ــدا أن ه ـنــاك ع ــدة ح ــاالت
ت ـع ــام ـل ــت مـ ــع ديـ ـ ـ ــوان ح ـقــوق
اإلنسان.

معنفات لـ ةديرجلا  :عشنا كالسجينات في «الطب النفسي»
•

ضرب وشتائم وتعامل غير إنساني تضاعف أزمتهن
ً
التقت «الجريدة» عددا من النساء في الكويت
والالتي ّ
تعرضن للعنف من قبل األهل ،إذ كشفن
عن معاناتهن األليمة ،وقالت إحداهن إن أهلي
حبسوني في مستشفى الطب النفسي ،بعد وفاة
والدي حتى يستولوا على ميراثي.
وأضــافــت أن «الطب النفسي» كــان صدمة لم
أتوقعها مــن قـبــل ،فعندما د خـلــت المستشفى
رأيت الكثير من الفتيات الطبيعيات ،ومع الوقت
اكتشفت أن لكل وحدة منهن قصة مشابهة ،حيث
هناك من حبست  4سنوات ،والسبب هو ّ
تنصل
األب من المسؤولية ،وأخرى معنفة من زوجها
ّ
وال يريد أن يطلق ألسباب مالية.
وتابعت :كانت الصدمة األخــرى هي تعامل
الـ ـمـ ـم ــرض ــات مـ ــع ج ـم ـي ــع الـ ـم ــريـ ـض ــات بـنـفــس
المستوى ،كما أنهن يضربنهن ويشتمنهن ،في
تعامل ال إنساني.
وق ــال ــت مـعـنـفــة أخـ ــرى إن ــه م ــع ت ـط ـ ّـور الـطــب
النفسي في الكويت خاصة مع قانون  ،2019ومع
التوعية التي حصلت في الفترة األخيرة ،توقعت

على األقل أن ألتقي أطباء يتعاملون معي على
أســاس أنهم أطباء ،إال أنني ّ
تعرضت لصدمة،
فال يعقل أنني أقول للدكتورة جسمي به كدمات،
وال تسأل ماذا حدث ،وال تطلب الشرطة قبل أن
تودعني في مكان لـ  10أيام.
وأردفـ ــت :أخبرتهم أنـنــي أري ــد الـتــواصــل مع
المحامي ،لكن ال أحد يرد ّ
علي!
فيما ذك ــرت معنفة ثالثة أنـهــا إلــى الـيــوم ال
تعلم لماذا كان والدها يضربها بكل شيء أمامه،
مضيفة :أمي كانت تحاول مساعدتي فتواصلت
مع بقية أهلنا ،إال أنهم قالوا هذا شيء عادي،
وهذا والدك ،وكانوا يببرون له عنفه ،مستطردة:
بـعــدهــا ل ــم أتـكـلــم ول ــم أف ـعــل أي ش ــي بــالـمـنــزل،
التزمت الصمت شهرا.
وطــالـبــت بــااللـتـفــات إلــى المعنفات أو حتى
النساء المستقالت ،قائلة :نحن أرواح ولسنا
ب ـنــات غـيــر م ــو زي ـن ــات ،ول ــم نـصــل إل ــى مرحلة
االستقالل إال لسبب ،ولليوم نواجه صعوبات
من جميع النواحي من األهل والمجتمع.
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مؤتمر زراعة الخاليا الجذعية لألطفال األربعاء برعاية وزير الصحة
●

عادل سامي

أك ـ ــدت رئ ـي ـســة وح ـ ــدة زراعـ ــة
الخاليا الجذعية في مستشفى
بنك الكويت الوطني التخصصي
لألطفال ،د .سندس الشريدة ،أن
زراعة الخاليا الجذعية لألطفال
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ت ـط ـ ّـب ــق م ــن خ ــال
أحدث المعايير العالمية وتوفير
ك ــل ال ـم ـت ـط ـل ـبــات الـتـخـصـصـيــة
وال ـت ـق ـن ـي ــة ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى أع ـل ــى
مستوى.
وأعلنت الشريدة ،خالل مؤتمر
ص ـحــافــي ،ع ـقــد ال ـمــؤت ـمــر األول
لزراعة الخاليا الجذعية لألطفال
بــرعــايــة وزي ــر الـصـحــة ،د .خالد
السعيد ،يوم األربعاء المقبل.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـش ــري ــدة ،وه ــي
رئ ـي ـس ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،أن ان ـع ـق ــاد
ه ـ ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر ألول م ـ ــرة عـلــى
ً
مـسـتــوى الـكــويــت ،يــأتــي إيـمــانــا
من رابطة طب األطفال والجمعية
الطبية بدعم التعليم المستمر
والمساهمة باألنشطة العلمية
الـ ـت ــي تـ ـه ـ ّـم ص ـح ــة الـ ـطـ ـف ــل ،وال
سيما األمراض الصعبة الوراثية
م ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـ ــدم والـ ـمـ ـن ــاع ــة
واألمراض السرطانية وعالجها
ب ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة ال ـ ـخـ ــايـ ــا الـ ـج ــذعـ ـي ــة،
وم ـن ــاق ـش ــة م ـض ــاع ـف ــات زراعـ ـ ــة
الخاليا الجذعية لألطفال ،وذلك
باعتبارها من أهم الموضوعات
التي لم تطرح من قبل.
وأك ــدت الـشــريــدة أن المؤتمر
ي ـه ــدف إل ــى إل ـق ــاء ال ـض ــوء على
الوضع الحالي لمعايير جودة
زراعة الخاليا الجذعية لألطفال
في الكويت ،ومناقشة التحديات
والـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواجـ ــه
الطاقم الطبي ،وكــذلــك مراجعة
الضوابط والمعايير والقواعد
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات بـ ــزراعـ ــة ال ـخــايــا
الـجــذعـيــة لــأطـفــال ،إضــافــة إلــى
اإلطــاع على التجارب العالمية
في هذا الشأن ،ودراسة إمكانية

تطبيقها واالستفادة منها على
مستوى الكويت

ورش طبية
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ن ــائـ ـب ــة
رئ ـي ــس راب ـط ــة ط ــب األطـ ـف ــال ،د.
مـهــا بــورس ـلــي ،تـنـظـيــم ع ــدد من
الورش الطبية حول تخصصات
م ـت ـعــددة ف ــي ط ــب األطـ ـف ــال ،إلــى
جانب تنظيم مؤتمر طبي حول
صحة الطفل ،وكذلك نشر األعداد
الــاحـقــة مــن كـتــاب طفلي ،خالل
الفترة المقبلة.
من جانبها ،أكدت رئيسة قسم
أم ــراض الــدم والـســرطــان وزراعــة
الـ ـخ ــاي ــا ال ـج ــذع ـي ــة أط ـ ـفـ ــال فــي
مستشفى بنك الكويت الوطني
الـتـخـصـصــي ل ــأط ـف ــال ،د .منى
بورحمة ،أن القسم يستقبل نحو
 100إلى  120حالة من السرطان
في األطفال سنويا ،وجميع هذه
ال ـحــات تـعــالــج فــي الـقـســم وفــق
ب ــروت ــوك ــوالت م ـت ـع ــارف عليها
ومعتمدة عالميا ونتائج العالج
تضاهي المراكز العالمية.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـق ـس ــم ي ـق ـ ّـدم
خدمة عالج أمراض الدم الحميدة
ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع  6مـسـتـشـفـيــات
لألطفال في جميع أنحاء الكويت.
وقــالــت إن قـســم أمـ ــراض الــدم
والـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان وزراع ـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاي ــا
الجذعية لألطفال يحتوي على
 3وحـ ــدات ،وه ــي وح ــدة أم ــراص
وس ــرط ــان الـ ــدم ووح ـ ــدة األورام
الصلبة ووح ــدة زراع ــة الخاليا
الجذعية.
وذكرت بورحمة أن القسم بدأ
بعمل الزراعة في أكتوبر ،2020
وك ــان ــت ال ـ ــزراع ـ ــة إم ـ ــا ذاتـ ـي ــة أو
مطابقة تامة من األهل أو نصف
تطابق وبنتائج مشجعة الى اآلن،
ونأمل أن نحافظ على الزراعة بما
يعادل  20حالة سنويا.

ّ
نطبق أحدث
المعايير
العالمية
في عمليات
الزراعة

الشريدة

الشريدة وبورحمة خالل المؤتمر الصحافي
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أساتذة لـ ةديرجلا  %95 :من ميزانيتها تصرف على رواتب الموظفين
•

إبراهيم الحمود

صادق البسام

علي بومجداد

كشف عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة
الكويت عن األسباب الكامنة وراء استقرار تقييم
تصنيف جامعة الكويت المنخفض في المرتبة 1001
منذ عامين ،عبر تصنيف « »QSالخاص بمستوى
الجامعات العالمية ،واضعين «روشتة عالجية
أكاديمية» لرفع تقييم الجامعة العالمي.
وطالب أعضاء التدريس بضرورة اتخاذ مجموعة
فيصل متعب

اعتماد نظام
النقاط في
الترقيات
ً
ليكون مشجعا
لألبحاث
المتميزة

بومجداد

دعم الهيئة
األكاديمية
المساندة
للوصول إلى
تقييم عالمي
ّ
متقدم

الجسار

طالل الجسار

في بيئة العمل التي تسهم في رفع تصنيف الجامعة.
من اإلجراءات والتدابير الالزمة لمعالجة التصنيف
الجامعي ،أبرزها زيادة ميزانية البحث العلمي ،وتشجيع وأفادوا بضرورة أن تتم معالجة تركيبة أعداد الطلبة
من خالل رفع نسبة قبول الطلبة األجانب إلى 30
أعضاء هيئة التدريس عليها.
بالمئة ،رغم أن أعداد الطلبة الكويتيين في الحرم
وأشار األساتذة ،في تصريحات لـ «الجريدة» ،إلى
الجامعي بلغت  97بالمئة من أعدادهم« .الجريدة»
ضرورة تعيين قيادات أكاديمية متميزة ،وخاصة في
استطلعت آراء مجموعة من األكاديميين حول كيفية
المناصب القيادية ،مثل نواب المدير وعمداء الكليات
ورؤساء األقسام العلمية ،والتي قد تخلق جوا أكاديميا رفع مستوى تصنيف الجامعة ...وفيما يلي التفاصيل:

ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،ش ـ ــدد أس ـت ــاذ
ال ـك ـي ـم ـي ــاء فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،د .ع ـلــي
ب ـ ـ ــومـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداد ،عـ ـ ـل ـ ــى أن أب ـ ـ ــرز
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـه ــم فــي
تـعــزيــز الـتـصـنـيــف الـجــامـعـيــة
هــي تعيين ق ـيــادات أكاديمية
جــديــدة مـتـمـيــزة وذات شهرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـع ــالـ ـم ــي،
ولديها مهارات قيادية ومهتمة
بتعزيز جــودة البحث العلمي
وجودة التدريس ،ولها القدرة
عـلــى ات ـخــاذ ال ـقــرار المناسب،
والتعامل مع مشاكل المجتمع
الجامعي.
وقال بومجداد لـ «الجريدة»،
إن مـعـظــم الـمـنــاصــب اإلداريـ ــة
فــي الـجــامـعــة ش ــاغ ــرة ،مشيرا
إلى أنه في حال تعيين أفضل
األكاديميين في هذه المناصب
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،ف ـ ــإن ـ ــه يـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
استقطاب أ ســا تــذة متميزين،
ألنـ ـه ــم سـ ـيـ ـشـ ـع ــرون بـ ـ ــأن جــو
الجامعة سيكون متميزا ،ألنه
سـيـعـمــل ت ـحــت إدارة شخص
متميز.
وطــالــب ب ـض ــرورة أن تكون

القيادات بنسبة  10في المئة
مـ ـ ــن أك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــي ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة،
وخصوصا فــي منصب نائب
مـ ــديـ ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة ل ــأبـ ـح ــاث،
ون ــائـ ـب ــه لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـع ـل ـم ـيــة،
وم ـن ــاص ــب ال ـع ـم ــداء ورؤس ـ ــاء
األقسام.
وت ــاب ــع بــوم ـجــداد أن مهمة
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات
أكــادي ـم ـيــة بـ ـ ــارزة وم ـش ـه ــورة،
وح ــائ ــزة ع ـلــى ج ــوائ ــز علمية
عــالـمـيــة لـيـســت مـهـمــة سـهـلــة،
ّ
وال يـمـكــن تـحـقـيـقـهــا إل عبر
ضمان استقرار وظيفي لهؤالء
األساتذة المتميزين وإعطائهم
م ـم ـي ــزات ق ـب ـيــل ال ـس ـم ــاح لـهــم
بإحضار عدد ّ
معين من طلبة
الدراسات العليا أو الباحثين
مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــوراة الـ ــذيـ ــن
ي ـع ـم ـل ــون مـ ـع ــه قـ ـب ــل ان ـت ـق ــال ــه
لـجــامـعــة ال ـك ــوي ــت ،داع ـي ــا إلــى
م ـنــح األسـ ـت ــاذ الـمـتـمـيــز عـقــدا
طــويــا نـسـبـيــا ( 10س ـن ــوات)،
ومبلغا ماليا مناسبا لتأثيث
مختبره العلمي بالمعدات التي
يحتاج إليها.
ول ـفــت ال ــى ض ـ ــرورة الـتــأكــد

من أن أبحاث أعضاء التدريس
تـ ـحـ ـم ــل إسـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ح ـق ـي ـق ـيــة
للمجال التخصصي ،ويمكن
ق ـيــاس ذل ــك مــن ج ــودة وتـمـ ّـيــز
المجالت المنشور بها ،وعدد
مرات الرجوع للبحث.
واقترح أن يتم اعتماد نظام
الـنـقــاط فــي الـتــرقـيــات ،ليكون
مـشـجـعــا لــأب ـحــاث الـمـتـمـيــزة
ال ـتــي تـنـشــر ف ــي م ـج ــاالت ذات
معامل تأثير عال ،قائال« :حان
الـ ــوقـ ــت ل ــرب ــط ت ـج ــدي ــد ع ـقــود
ال ـع ـمــل بــاس ـت ـمــراريــة اإلن ـت ــاج
العلمي ذي الجودة العالية».

زيادة الميزانية
من جانبه ،ذكر عضو هيئة
ال ـت ــدري ــس ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـقــوق
بجامعة الـكــويــت ،د .إبــراهـيــم
الـ ـحـ ـم ــود ،أن زيـ ـ ــادة مـيــزانـيــة
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي وال ـم ـه ـم ــات
ال ـع ـل ـم ـيــة ه ــي أبـ ـ ــرز االسـ ـب ــاب
ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى رف ــع درج ــات
الـتـصـنـيــف لـجــامـعــة الـكــويــت،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة زيـ ــادة
ّ
الدعم فيما يتعلق بالمؤتمرات

ضرورة أن
تكون نسبة
الطلبة األجانب
 %30لرفع
التصنيف

الحمود

منح
االستقاللية
المالية
واإلدارية
للجامعة لترفع
مستواها في
التقييم

البسام

ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة
ال ـتــدريــس بـهــا قــد تـســاهــم في
رفع درجات كثيرة في معايير
التصنيف.
وقــال الحمود لـ «الجريدة»،
إن ميزانية األبحاث في جامعة
ال ـك ــوي ــت م ـتــدن ـيــة ج ـ ــدا ،حيث
ال تجعل االســاتــذة يشاركون
فـ ــي أب ـ ـحـ ــاث مـ ـم ــول ــة ،وك ــذل ــك
عدم المشاركة في المؤتمرات،
وهو ما يؤدي إلى عدم معرفة
جامعة الكويت عالميا ،نظرا
ل ـ ـ ـعـ ـ ــدم ح ـ ـ ـضـ ـ ــور أسـ ــاتـ ــذت ـ ـهـ ــا
المؤتمرات العلمية والمشاركة
بها.
وأضاف« :أن جامعة الكويت
حكومية ،ونسبة الدارسين بها
من الطلبة الكويتيين تتجاوز
الـ  97في المئة ،وهــذه النسبة
تـ ـعـ ـط ــي م ـ ــؤش ـ ــرا ف ـ ــي ت ــراج ــع
ت ـص ـن ـيــف ال ـج ــام ـع ــة ،م ـقــارنــة
بعدد الطلبة األجانب الذين من
األجدر أن تكون نسبتهم داخل
الجامعة  30بالمئة مقارنة مع
الطلبة الكويتيين».
ولـفــت إلــى أن نسبة الطلبة
ال ـ ــدراسـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ــي ت ـخ ـص ـصــات
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا بــالـجــامـعــة
ق ـل ـي ـل ــة جـ ـ ـ ــدا ،وخ ـ ــاص ـ ــة فـيـمــا
يخص درجــة الــدكـتــوارة ،التي
ت ـ ـعـ ـ ّـد م ـ ــن ضـ ـم ــن الـ ـم ــؤش ــرات
المهمة فــي مرحلة التصنيف
وال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب ت ـ ــواف ـ ــره ـ ــا ل ــدى
الجامعة.
وأكد أن من األساسيات التي
تسهم في رفــع التصنيف هي
تـقـلـيــل نـسـبــة الـطـلـبــة مـقــارنــة
ب ــأع ــداد األسـ ــاتـ ــذة ،الف ـت ــا إلــى
أننا نجد الـيــوم أع ــداد الطلبة

كبيرة جدا بالنسبة لألساتذة،
وخاصة في الفصول الدراسية
التي ّ
تعدت الحدود العالمية،
مما يترتب عليها انخفاض في
تصنيف جامعة الكويت.

الترقيات
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال أسـ ـت ــاذ الـلـغــة
ا ل ـ ـعـ ــر ب ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي كـ ـلـ ـي ــة اآلداب
ب ـج ــام ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،د .ط ــال
الجسار« ،يجب على الجامعة
حتى تصل إلى مستوى متقدم
مــن الـتـقـيـيــم الـعــالـمــي ل ـهــا ،أن
تدعم أعضاء الهيئة األكاديمية
المساندة في الجامعة ،وتقديم
فــرص لهم بالترقية ،ليكونوا
ض ـمــن أع ـض ــاء هـيـئــة تــدريــس
عبر أبحاث في مجالت علمية
رفـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــة ،م ـ ـمـ ــا ي ـ ــدع ـ ــم ع ـج ـلــة
البحث العلمي فــي الجامعة،
ويحفز النشاط البحثي ،بدال
من تهميش نشاطهم العلمي
وانعدام فرص الترقية لهم.
وطالب الجسار ،في تصريح
لـ «الـجــريــدة» ،بـضــرورة توفير
رؤيـ ــة صــائ ـبــة واسـتــراتـيـجـيــة
ت ـن ـف ـي ــذ فـ ـ َّـعـ ــالـ ــة ذات أه ـ ـ ــداف
علمية وتربوية وواقعية قابلة
للتحقيق خــال خطة محددة
السنوات.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة رب ــط
ال ـم ـكــافــآت ال ـمــال ـيــة لـلـقـيــادات
األكــاديـمـيــة اإلداريـ ــة بتحقيق
نجاح في إدارة ّ
فعالة وحوكمة
ناجحة خالل فترة وجوده في
الـمـنـصــب ،مــع وض ــع ضــوابــط
ومعايير علمية واضحة لقبول
الطلبة ُ
الجدد وكيفية انتقالهم

إلى مراحل متقدمة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرص
ع ـلــى تـبـنــي م ـنــا هــج تعليمية
م ـب ـت ـكــرة ،واس ـت ـخ ــدام وســائــل
تعليمية حديثة تضاهي تلك
ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ال ـجــام ـعــات
األجنبية المتقدمة حتى تنال
الـجــامـعــة أف ـضــل ال ـمــراتــب في
تقييمها.

األبحاث العلمية
من جهته ،ذكر عضو هيئة
التدريس بقسم المحاسبة في
كلية العلوم اإلداري ــة بجامعة
الكويت ،د .صادق البسام ،أنه
«يجب على الجامعة أن تعطى
االستقاللية المالية واإلدارية،
حـتــى تــرفــع مــن مـسـتــواهــا في
التقييم.
وأشار البسام ،لـ «الجريدة»،
إل ــى أن ال ـعــديــد م ــن األس ــات ــذة
أصبحوا ينظرون إلــى أهمية
ال ـتــرق ـيــات بــالـنـسـبــة لـهــم بــدال
عن األبحاث العلمية التي ترفع
مــن تصنيف جامعة الكويت،
وأهميتها كذلك على الدولة.
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـسـ ــام أن أعـ ـ ـ ــداد
موظفي الجامعة تفوق أعداد
أع ـضــاء هيئة ال ـتــدريــس ،على
الــرغــم مــن أن ع ــدد الموظفين
في الجامعات العالمية يكون
مـ ـ ـح ـ ــدودا ،ح ـي ــث تـ ـص ــرف 95
بالمئة مــن مـيــزا نـيــة الجامعة
على رواتب الموظفين.

العازمي لـ ةديرجلا « :جوازات األحمدي «األكاديمية»« :جمعية التدريس» الالفي لـ ةديرجلا  :تحديث صحائف التخرج
ال تخضع لسلطة إدارة جامعة الكويت في «الحياتية» خالل الفصل الصيفي المقبل
الصحية» أنجزت  4560معاملة
•

•

بواقع  2693في  2021و 1867خالل  5أشهر
●

عادل سامي

كشف رئيس شعبة الجوازات
ف ــي مـنـطـقــة األحـ ـم ــدي الـصـحـيــة
مــاجــد الـعــازمــي عــن إنـجــاز 4560
معاملة لقسم الجوازات خالل عام
 2021والشهور الخمسة األولى من
العام الجاري ،بواقع  2693خالل
عام  ،2021إضافة إلى إنجاز 1867
مـعــامـلــة خ ــال األش ـه ــر الخمسة
األولى من عام .2022
وقال العازمي ،لـ «الجريدة» ،إن
الـمـعــامــات تــوزعــت بـيــن تجديد
إقــامــة ونـقــل معلومات وتحديث
ب ـي ــان ــات وت ـع ــدي ــل ت ــاري ــخ مـيــاد
وت ـع ــدي ــل اسـ ــم الت ـي ـنــي وت ـعــديــل
ً
مـسـمــى وظ ـي ـفــي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
يناير الماضي شهد إنجاز 318
م ـعــام ـلــة ،بـيـنـمــا ت ــم إنـ ـج ــاز 316

ماجد العازمي

معاملة في فبراير و 506معامالت
في مارس و 390معاملة في أبريل،
إلى جانب  338معاملة في مايو
الماضي.

وذكر أنه قبل جائحة «كورونا»
ك ــان إن ـجــاز وإرس ـ ــال الـمـعــامــات
ً
يتم ورقيا عن طريق البريد ،ولكن
بـعــد الـجــائـحــة تــم تـطــويــر العمل
إل ــى إن ـج ــاز وإرس ـ ــال الـمـعــامــات
«أونالين» مع استخدام الحاسب
اآللى من جانب موظفي القسم.
وأع ـ ــرب ال ـع ــازم ــي ع ــن الـشـكــر
لمدير منطقة األحمدي الصحية
د .أحمد الشطي ومراقب الشؤون
المالية واإلداري ــة والخدمات في
المنطقة عبدالله ملحم العجمي
لتذليل جميع العقبات التي تواجه
العمل ،موجها الشكر أيضا إلى
مــديــر إدارة الـتــأمـيــن الـصـحــي د.
أح ـم ــد الـحـسـيـنــي ،وم ــدي ــر إدارة
شؤون اإلقامة بمحافظة األحمدي
العقيد مزيد المطيري على تسهيل
المعامالت في وقت قياسي.

أكـ ــدت الـقــائـمــة األكــادي ـم ـيــة الـمـسـتـقـلــة ف ــي جــامـعــة الـكــويــت
أن جمعية أ عـضــاء هيئة ا لـتــدر يــس ال تخضع لسلطة اإلدارة
الجامعية ،وفقا لما قرره حكم محكمتي االستئناف رقم 1201
لسنة  2008والتمييز رقــم  59لسنة  ،2009مضيفة أن تعميم
مــديــر الـجــامـعــة بـخـصــوص حـصــر الـتـصــريــح بــاســم الجامعة
بصفته متحدثا رسميا لها أمر خاص باإلدارة الجامعية ،تقرره
وفقا لما تــراه مناسبا من أجل نظم أمورها ولمن هم في قيد
سلطتها اإلدارية.
وأفادت القائمة ،في بيان أمس ،بأن مبدأ استقاللية جمعية
أعضاء هيئة التدريس بــات عرفا مستقرا على مــدى نحو 50
عاما منذ تأسيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ،وبناء عليه
ال يمكن إلدارة الجامعة أن تتعدى سلطتها على تلك األحكام
القضائية ،وال األعراف المهنية المستقرة.
ولفتت إلى أن تصريح مدير الجامعة ،الذي ألقاه في اللجنة
التعليمية ،ونـشــرتــه بـعــض الـمـصــادر اإلعــام ـيــة ،يعتبر حقا
خالصا له نابعا من حريته في التعبير ،ومن موقعه كرئيس
لمؤسسة حكومية ،والــذي أشــار فيه إلــى مسائل خطيرة مثل
التدخل في القرار الجامعي والتكسب الشخصي.
وطالبت اإلدارة الجامعية بالتصدي ألي نــوع مــن انتهاك
استقاللية الجامعة ،أو استغالل مناصبها ومرافقها ،أو التأثير
على قراراتها لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية أو حزبية
او شللية ،وطالبت أيضا بالكشف عن هوية تلك الجهات كي
يتسنى التصدي لها.

ً
استحداث برنامج ماجستير «اضطرابات التواصل» في الكلية قريبا
●

أحمد الشمري

كشف القائم بأعمال عميد
ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم ال ـح ـيــات ـيــة فــي
ج ــا مـ ـع ــة ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت د .أ ح ـم ــد
الالفي عن تحديث صحائف
التخرج في االقسام العلمية
بــال ـك ـل ـيــة ل ــأع ــوام الـ ـخـمـســة
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــة خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـصـ ــل
الدراسي الصيفي المقبل.
وقال الالفي في تصريح لـ
«الجريدة» أمس ان التحديث
ي ـش ـمــل  4اقـ ـس ــام ف ــي الـكـلـيــة
هي الغذاء والتغذية ،وعلوم
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،واضـ ـط ــراب ــات
ا لـ ـت ــوا ص ــل ،وادارة ا لـتـقـنـيــة
البيئية.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــي :عـ ـق ــب
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات

العيسى أول طبيب خليجي يحصد
جائزة «القيادة العالمية»
لدوره المميز في الكشف عن مرض هشاشة العظام
●

عادل سامي

حـصــل ا سـتـشــاري ا لـغــدد الصماء
والسكر د .ثامر العيسى على جائزة
القيادة العالمية في مجال هشاشة
ا ل ـع ـظــام ل ـع ــام  2022وا ل ـم ـقــد مــة مــن
ال ـج ـم ـع ـي ــة اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
لقياس كثافة العظام وذلك في ختام
مــؤت ـمــرهــا ال ـس ـنــوي الـ ــذي أق ـي ــم عــن
بعد مؤخرا.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة تـ ـق ــدي ــرا
لـ ـلـ ـخ ــدم ــة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ال ـ ـتـ ــي أداه ـ ـ ــا
ال ـ ـع ـ ـي ـ ـسـ ــى والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ــال
ا لـكـشــف عــن مــرض هـشــا شــة العظام
باستخدام أشعة كثافة العظم.

ويعد العيسى أول طبيب خليجي
يحصل على هذه الجائزة التقديرية
ال ـتــي ب ــدأ تـقــديـمـهــا مـنــذ ع ــام 2006
ويترشح لها العديد من المختصين
في مجال هشاشة العظام من حول
العالم.
ي ــذ ك ــر أن ا ل ـج ـم ـع ـيــة اإل كـلـيـنـيـكـيــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـق ـي ــاس ك ـث ــاف ــة ال ـع ـظ ــام
أسـ ـ ـس ـ ــت فـ ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
عـ ــام  1993و تـ ـض ــم ف ــي عـضــو يـتـهــا
أ كـثــر مــن  2700عضو يمثلون أكثر
مـ ــن  25دو ل ـ ـ ــة ح ـ ــول ا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم ،و ه ــي
تختص بمجال قياس كثافة العظام
وتشخيص مــرض هـشــا شــة العظام
باستخدام أجهزة األشعة المختصة.

ثامر العيسى

أحمد الالفي

ا لـتـحــد يــث فــي نـطــاق الكلية،
س ـي ـت ــم ارس ــالـ ـه ــا ال ـ ــى مــديــر
الـجــامـعــة ثــم يـقــوم بــاالطــاع
عـلـيـهــا الرس ــال ـه ــا ال ــى نــائــب

مـ ــديـ ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ث ـ ـ ــم تـ ـ ــرسـ ـ ــل ال ـ ــى
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـل ــس ال ـجــام ـعــة
القرارها.
وك ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ــن
استحداث برنامج ماجستير
في قسم اضطرابات التواصل
قريبا ،الفتا الى ان القسم في
ط ــور االن ـت ـهــاء مــن اج ــراء ات ــه
لـ ـيـ ـت ــم ارس ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ــى ك ـل ـيــة
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــا خـ ــال
ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي الـصـيـفــي
المقبل لــا طــاع عليها ليتم
الـ ـب ــت ف ـي ـه ــا ثـ ــم ت ـن ـت ـق ــل ال ــى
ق ـن ــوات ال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا من
قبل اجتماع مجلس الجامعة
العتمادها رسميا.
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الهيئة الخيرية تتفقد مشاريعها اإلنسانية في بيروت

السبتي :نتائج ملموسة للتبرعات الكويتية بالتعاون مع البرنامج األممي للمستوطنات البشرية

مساندة
المعوزين
تأكيد لمسيرة
الكويت
كمركز للعمل
اإلنساني

الحسن

تفقدت مستشارة العالقات
الــدولـيــة لرئيس مجلس إدارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـخ ـي ــري ــة االس ــام ـي ــة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ه ـ ــدي ـ ــل ال ـس ـب ـت ــي
المشروع الــذي أقيم بالشراكة
مـ ــع ب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــات ال ـب ـش ــري ــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان ،فـ ــي إط ـ ـ ــار اس ـت ـج ــاب ــة
المنظمة األممية لالحتياجات
اإلنسانية الناتجة عن انفجار
مـ ــرفـ ــأ بـ ـ ـي ـ ــروت ف ـ ــي أغ ـس ـطــس
 ،2020وا لـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــت مـ ـ ــع ب ـعــض
الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدة مــن
المشروع.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك عـ ـق ــب اس ـت ـق ـب ــال
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج لـ ـلـ ـسـ ـبـ ـت ــي خـ ــال
زيـ ــارت ـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،حـ ـي ــث تــم
اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
ت ــواج ــه ال ـش ـعــب الـلـبـنــانــي في
الفترة الراهنة وطرق المساعدة
ال ـتــي م ــن الـمـمـكــن ان يـتـعــاون
الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج مـ ـ ــع الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة فــي
تقديمها لمد يد العون للشعب
اللبناني.
وتـ ـب ــادل ال ـط ــرف ــان وج ـهــات

الـ ـنـ ـظ ــر حـ ـ ــول سـ ـب ــل الـ ـتـ ـع ــاون
الممكنة ،بحضور رئيسة بعثة
بــرنــامــج مــوئــل األم ــم المتحدة
لـلـكــويــت والـخـلـيــج ال ـعــربــي د.
أميرة الحسن ومديرة برنامج
األ م ــم المتحدة للمستوطنات
الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ت ــاي ـن ــا
كريستيانسن.

نتائج ملموسة
وقالت السبتي إنه يسعدها
م ـشــاهــدة الـنـتــائــج الملموسة
عـلــى أرض ال ــواق ــع لـلـتـبــرعــات
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن ال ـي ــد
ال ـب ـي ـض ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـســاعــد
ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــدون أي اع ـت ـب ــارات
أخ ـ ـ ــرى غـ ـي ــر ابـ ـتـ ـغ ــاء م ــرض ــاة
ال ـلــه واالجـ ــر والـ ـث ــواب ،مبينة
أن األعـمــال الخيرية الكويتية
بشكل عام وأعمال الهيئة بشكل
خاص مستمرة ومتواصلة في
مـخـتـلــف ال ـم ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة
والتي منها إقامة وإدارة سبع
ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــدرس ـ ــة م ـ ــن م ـ ـ ــدارس

ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـن ــوع ــي وك ـف ــال ــة مــا
يقارب  9000متعلم في مختلف
المراحل التعليمية.
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت
ك ــري ـس ـت ـي ــان ـس ــن ،إن ال ـش ــراك ــة
بين البرنامج االممي والهيئة
الـخـيــريــة االســامـيــة العالمية
في لبنان بدأت أعقاب انفجار
مرفأ بيروت« ،وبفضل التمويل
السخي مــن الهيئة تمكنا من
ت ــرمـ ـي ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  100م ـن ــزل
تضرر من جراء االنفجار ،مما
ض ـمــن لـلـمـسـتـفـيــديــن الـعـيــش
بأمان مرة أخرى».
وأعربت عن ترحيبها الحار
بزيارة السبتي إلى لبنان« ،حيث
تسنى لها ان تشهد مدى التأثير
الذي أحدثته مبادرة الهيئة على
حـيــاة أو ل ـئــك المستهدفين من
قبل مـشــروع إصــاح المساكن،
ً
فضال عن التعرف عن كثب على
العديد من المشاريع والمبادرة
األخــرى التي ينفذها البرنامج
األممي ،ونحن نتطلع إلى شراكة
ّ
ً
مستقبلية معززة ،والعمل معا

الوفد خالل الجولة التفقدية
من أجــل مستقبل أفضل للمدن
اللبنانية».

جهود خيرية
بدورها ،أكدت د .أميرة الحسن
أن ما تقوم به الهيئة الخيرية من
ت ـعــاون مــع الـبــرنــامــج فــي لبنان
ً
ل ـي ــس اال غ ـي ـض ــا م ــن ف ـي ــض فــي
م ــوازاة جـهــود الهيئة الـبـنــاء في

الـعـمــل ال ـخ ـيــري بـمـخـتـلــف بـقــاع
ال ـع ــال ــم ،الف ـت ــة إلـ ــى ان ـه ــا شــريــك
أساسي مع البرنامج في تحقيق
أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
وت ـحــديــدا ال ـهــدف ال ـح ــادي عشر
المتعلق بــا لـمــدن والمجتمعات
المستدامة.
وثمنت الحسن ال ــدور الفاعل
الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم ب ــه رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الهيئة الخيرية المستشار

ال ـ ـخـ ــاص ل ــأم ـي ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة د .ع ـبــدال ـلــه الـمـعـتــوق
في العمل الخيري ودعم الجهود
اإلنـســانـيــة ومـســانــدة المعوزين
والمحتاجين فــي جميع أقطاب
ً
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــورة ،م ـ ــواص ـ ــا م ـس ـيــرة
الكويت كمركز للعمل اإلنساني
من خالل دعمه للفرق العاملة في
الهيئة الخيرية.

ً
السيطرة على حريق اندلع في محطة «اإلطفاء» تغلق  12موقعا بالعاصمة
العقيلة للصرف الصحي
وحولي والفروانية ومبارك الكبير

 4فرق إطفاء كافحت النيران بالموقع التابع لـ «األشغال»
●

●

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق في سرداب المبنى
ً
رج ــال اإلط ـفــاء أوال على إخــاء
العاملين ،ثم شرعوا في مكافحة
الحريق ،وتمكنوا من السيطرة
عليه ومنع وصوله الى مواقع
أخرى من المبنى.
وأض ــاف الغريب أن ضباط
ادارة ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي حـ ـ ــوادث

الحريق وضباط قطاع الوقاية
ان ـت ـق ـل ــوا الـ ـ ــى م ــوق ــع الـ ـح ــادث
للمعاينة والتحقيق في أسباب
اندالع الحريق.

محمد الشرهان

أغ ـل ـقــت ق ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام،
م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع الـ ــوقـ ــايـ ــة،
بتعليمات مباشرة مــن رئيس
ق ـ ـ ــوة اإلط ـ ـ ـفـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــام ال ـف ــري ــق
خ ــال ــد ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ،خـ ـ ــال عـطـلــة
نهاية األس ـبــوع  12موقعا في
محافظات :العاصمة ،وحولي،
وال ـف ــروان ـي ــة ،ومـ ـب ــارك الـكـبـيــر،
لمخالفتها اشتراطات السالمة
والــوقــايــة مــن الحريق وتهديد
األمن المجتمعي.
وق ــال مــديــر إدارة الـعــاقــات
الـعــامــة واإلعـ ــام بـقــوة اإلطـفــاء
ال ـعــام ،العقيد محمد الـغــريــب،
إن فرق التفتيش التابعة لقوة
اإلطـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـعـ ــام ن ـ ـفـ ــذت ،خ ــال
عطلة نهاية األسـبــوع ،حمالت
ت ـف ـت ـي ـش ـي ــة عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدة م ــواق ــع

إغالق مخزن مخالف
صـنــاعـيــة وت ـج ــاري ــة وم ـخ ــازن،
الفتا إلى أن فرق التفتيش نبهت
عـلــى تـلــك ال ـمــواقــع فــي زي ــارات
س ــابـ ـق ــة ،وط ـل ـب ــت م ـن ـه ــا إزال ـ ــة
المخالفات وتعديل أوضاعها.
وأضاف الغريب ،في تصريح
ل ــه ،أن ف ــرق الـتـفـتـيــش ع ــاودت

ع ـم ـل ـهــا م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ع ـل ــى تـلــك
ال ـم ــواق ــع ،واك ـت ـش ـفــت أن هـنــاك
 12موقعا لم تمتثل لتنبيهات
ال ـم ـف ـت ـش ـيــن ،وأص ـ ــر ال ـقــائ ـمــون
عليها بعدم تعديل أوضاعهم
ومخالفتهم اشتراطات السالمة
والــوقــايــة مــن الحريق وتهديد

األم ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ،الف ـت ــا إلــى
أن مفتشي ق ــوة اإلط ـف ــاء الـعــام
اتـخــذوا على الفور قــرارا بغلق
تلك المواقع.
وأوضح أن أبرز تلك المواقع
الـتــي تــم إغالقها ســوق شعبي
ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــن ،نـ ـظ ــرا
لمخالفته اشـتــراطــات السالمة
وال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـح ــري ــق ،وألن ــه
ي ـش ـك ــل خـ ـ ـط ـ ــورة ع ــالـ ـي ــة ع ـلــى
مــرتــاديــه ،مـشـيــرا إل ــى أن إدارة
العالقات العامة واإلعالم تهيب
بجميع المواطنين والمقيمين
الـمـسـتـثـمــريــن وم ــاك الـمـبــانــي
ال ـت ـق ـيــد ب ـج ـم ـيــع االشـ ـت ــراط ــات
الــوقــائـيــة ،لـلـحـفــاظ عـلــى األمــن
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،وت ـ ـحـ ــذر كـ ــل مــن
يـخــالــف ذل ــك بـتـعــرض نشاطه
لإلغالق ،وتحمل كل االجراءات
القانونية المترتبة على ذلك.

ضبط  5قوارب و 10دراجات مائية في حملة لخفر السواحل
●

محمد الشرهان

ن ـفــذت إدارات الـعـمـلـيــات والـتـشـكـيــات
واألم ـ ـ ــن ال ـب ـح ــري والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـســانــدة
بــاالدارة العامة لخفر السواحل وبإشراف
ميداني من المدير العام لالدارة العامة لخفر
السواحل باالنابة العميد طــال المونس،
حملة أمنية بحريه شملت عددا من المواقع.
وقال مصدر امني لـ «الجريدة» إن غرفة
العمليات المركزية تلقت عدة بالغات تفيد

بوجود كثيف للدراجات المائية في بعض
المناطق البحرية على مقربة من مرتادي
الشاطئ ،وأشــارت البالغات الى ان قائدي
تلك الدراجات يقومون بسلوكيات خاطئة
ورعونة مما يعرض حياة مرتادي البحر
للخطر.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر ان دوري ـ ـ ـ ـ ــات خـفــر
السواحل فور تلقيها للبالغات نفذت على
الفور حملة أمنية بحريه أسفرت عن مخالفة
وسـحــب  5ق ــوارب و10دراجـ ـ ــات مــائـيــة ،تم

«التعريف باإلسالم» :مركز
المطوع الدعوي قريبًا

أعلنت لجنة التعريف باإلسالم
توقيع اتفاقية مع صندوق
عبدالله علي املطوع الخيري،
إلنشاء مركز عبدالله املطوع
الدعوي بمنطقة الشدادية في
القريب العاجل.
وقال املدير العام للجنة إبراهيم
البدر ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن اللجنة تسعى من خالل
هذا املركز إلى مواصلة نشر
نور الهداية بني الجاليات من
ضيوف الكويت من غير الناطقني
بالعربية.
وأضاف البدر أن لجنة التعريف
باإلسالم ستوفر من خالل مركز
عبدالله املطوع ،فصوال دراسية
لتعليم املهتدين الجدد بشتى
اللغات ،عبر الدورات الشرعية
ودورات القرآن الكريم ودروس
السيرة ضمن مشروع علمني
اإلسالم.
وأعرب عن شكره لصندوق
عبدالله املطوع على ما قدمه
من دعم وتعاون مثمر مع لجنة
التعريف باإلسالم ،بما يضمن
تيسير العمل الدعوي والنهوض
بجهود اللجنة.

«التراث» تنظم محاضرة
عن «مواجهة اإللحاد»

لمخالفتها اشتراطات الوقاية من الحريق وتهديد األمن المجتمعي

محمد الشرهان

تمكنت ف ــرق اإلط ـف ــاء ،مساء
امــس االول ،مــن السيطرة على
حــريــق كـبـيــر انــدلــع فــي محطة
الـ ـعـ ـقـ ـيـ ـل ــة ل ـ ـل ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي
التابعة لوزارة األشغال العامة،
ول ــم يـسـفــر ال ـحــريــق ع ــن وق ــوع
إصابات ،واقتصر على الخسائر
المادية التي شملت أجزاء كبيرة
من الموقع.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــل ،قـ ـ ــال
م ــدي ــر إدارة ال ـع ــاق ــات الـعــامــة
واإلعـ ـ ــام ب ـق ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـعــام
الـ ـعـ ـقـ ـي ــد م ـح ـم ــد ال ـ ـغـ ــريـ ــب ،ان
غ ــرف ــة ع ـم ـل ـي ــات قـ ـ ــوة االطـ ـف ــاء
ال ـع ــام تـلـقــت بــاغــا ع ــن ان ــدالع
الـ ـح ــري ــق ف ـت ــم ت ـح ــري ــك م ــراك ــز
إطـ ـف ــاء ال ـم ـن ـق ــف وال ـف ـح ـي ـح ـيــل
والمواد الخطرة واالسناد الى
موقع البالغ ،وتبين أن الحريق
اندلع في سرداب الموقع ،فعمل

سلة أخبار

التحفظ عليها لــدى اإلدارة ا لـعــا مــة لخفر
السواحل ،مشيرا الى أن الحمالت مستمرة
م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق االنـ ـضـ ـب ــاط وال ـت ـص ــدي
للمخالفين وتوفير األمــن واألمــان لجميع
مرتادي البحر.
وتابع أن اإلدارة العامة لخفر السواحل
مستمرة في التصدي للسلوكيات الخاطئة
لبعض قائدي الدراجات المائية ،فضال عن
توعية مرتادي البحر وفرض هيبة القانون
والسيطرة األمنية.

«األوقاف» :تشكيل لجنة
لفحص مساكن الحجاج
دورية الخفر تضبط مستهتري الدراجات المائية

ً
توقيف  328مخالفا في األحمدي والفروانية

أعلنت وزارة الداخلية ،أمس األول ،أن قطاع
األم ــن ال ـعــام تـمـكــن مــن ضـبــط  328شخصا
مخالفا ومصنعين لتصنيع الخمور المحلية،
خالل الحمالت األمنية التي تأتي وفق خطة
مـتـكــامـلــة لـمــاحـقــة الـمـطـلــوبـيــن ومـخــالـفــي
القانون.
وذك ــرت الـ ــوزارة فــي بـيــان ل ــادارة العامة
لـلـعــاقــات واإلع ــام األم ـنــي ،أن مــديــريــة أمــن

مـحــافـظــة األح ـم ــدي ن ـفــذت حـمـلــة أمـنـيــة في
منطقتي ال ــوف ــرة وم ـي ـنــاء ع ـبــدال ـلــه ،تمكنت
خــالـهــا مــن ضـبــط  162شخصا منهم 145
بدون إثبات ،و 11حالة تغيب وانتهاء إقامة،
كما تم ضبط  6أشخاص بحالة غير طبيعية،
و 60زجــاجــة يشتبه فــي أنـهــا م ــواد مسكرة،
إضافة إلى تحرير  4مخالفات مرورية ،كما
تم ضبط مصنعين لتصنيع الخمور المحلية.

ً
 80مخالفا لقانون اإلقامة في  3مناطق

ضبطت اإلدارة العامة لمباحث شؤون اإلقامة  80شخصا من مخالفي قانون اإلقامة
من جنسيات مختلفة بمناطق جليب الشيوخ والسالمية والصالحية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني ،إن اإلدارة
العامة لمباحث شؤون اإلقامة شنت حمالت تفتيش في مناطق مختلفة من البالد،
تمكنت خاللها من ضبط  48حالة تغيب ،و 13حالة انتهاء اقامة وحالتي انتهاء
تأشيرة ،و 5حاالت ال تعمل لدى كفيل ،و 12حالة من دون إثبات.
وأكدت الــوزارة استمرار الحمالت والجهود األمنية على مدار الساعة في جميع
مناطق البالد ،لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين ،داعية الجميع
إلى عدم التستر على أي مخالف ،تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأوضـ ــح ال ـب ـيــان أن الـحـمـلــة كــانــت تحت
إشراف مدير األمن ،بمشاركة جميع اإلدارات
ال ـم ـع ـن ـيــة ،ح ـيــث ق ــام ــوا بـت ـطــويــق الـمـنــاطــق
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة م ــن خـ ــال ت ـمــركــز الـ ــدوريـ ــات،
واإلحكام والسيطرة على المداخل والمخارج
واالنتشار األمني.

حملة الفروانية
ّ
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،شــنــت مــديــريــة أمــن
محافظة الفروانية حملة أمنية باشراف مدير
األمن ،وبمشاركة جميع القيادات األمنية ،تم
خاللها تحديد المناطق المستهدفة ،وأسفرت
عــن ضـبــط  166شـخـصــا مـنـهــم  109حــاالت
انتهاء إقــامــة ،و 49إلـقــاء قبض وتغيب ،و3
حيازة مواد مخدرة ،و 4سكر ومتهم محكوم
بحبس جنائي مدة  13سنة.
وأك ـ ــدت أن ال ـح ـمــات األم ـن ـيــة وال ـمــرويــة
مستمرة على جميع أنـحــاء الـبــاد ،مــن أجل
ضبط الخارجين على القانون والمخالفين
ل ـقــوان ـيــن اإلق ــام ــة وال ـع ـم ــل والـمـسـتـهـتــريــن
أثناء القيادة ،من أجــل توفير األمــن واألمــان
للمواطنين والمقيمين.

َ
ً
مصرع عاملين اختناقا في حفرة بمزرعة
●

محمد الشرهان

ل ـق ــي ع ــام ــان م ــن مـصــريـيــن
فــي الـعـقــديــن الـخــامــس والـثــالــث
مصرعيهما ،مساء أمــس األول،
أثــر سقوطهما داخ ــل حـفــرة في
مزرعة لأللبان بمنطقة الصليبية
الزراعية.
وقال مصدر أمني لـ «الجريدة»
إن غرفة عمليات وزارة الداخلية
تلقت بــاغــا مــن مـســؤولــي قسم

ضمن نشاطها العلمي والثقافي،
تنظم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،محاضرة بعنوان
ٍ
«جهود علماء األمة في مواجهة
اإللحاد» غدًا ،يحاضر فيها
الشيخ د .مطلق الجاسر بعد
صالة املغرب بمسجد طيبة
النصر الله الكائن في ضاحية
صباح السالم.
وأوضحت الجمعية ،في بيان،
أمس ،أنها أقامت العديد من
الدورات واملحاضرات والدروس
في مختلف العلوم الشرعية،
باإلضافة للملتقيات الثقافية
في العديد من املناطق ،داعية
الجمهور الكريم للمشاركة في
هذه األنشطة ،األمر الذي يعود
عليه بالنفع والفائدة في دينه
ودنياه.
َ
ُيذكر أن فرع الجمعية في صباح
السالم نفذ العديد من املشاريع
الخيرية ،منها توزيع العديد من
برادات املياه في مختلف املناطق،
وتنظيم الدروس الشرعية داخل
الكويت ،وكذلك بناء املساجد
واملراكز الصحية واآلبار واملزارع
وغيرها خارج الكويت.

الحوادث في مستشفى الفروانية
أفادوا من خالله بوصول عاملين
م ـتــوف ـي ـيــن الـ ــى ق ـس ــم الـ ـح ــوادث
بــالـمـسـتـشـفــى ،وأن ـه ـمــا أحـضــرا
بواسطة سيارات االسعاف.
وأضاف المصدر أنه فور تلقي
ال ـب ــاغ ان ـت ـقــل رجـ ــال األمـ ــن الــى
المستشفى ،واستمعوا الى افادة
المسعفين الذين نقلوا الجثتين
الــى المستشفى ،وأف ــادوا بأنهم
تلقوا بالغا عبر غرفة العمليات

َ
يـفـيــد ب ــوج ــود حــالــتــي اخـتـنــاق
في مزرعة لأللبان بالصليبية،
وع ـن ــدم ــا وصـ ـل ــوا ل ـل ـمــوقــع كــان
المصابان بحالة اختناق شديدة،
وت ــم إجـ ــراء االس ـعــافــات األول ـيــة
لهما ونقلهما ا لــى المستشفى،
اال أن ـه ـمــا ل ـق ـيــا حـتـفـيـهـمــا قبل
الوصول الى المستشفى.
وذكر المصدر ان رجال األمن
ان ـت ـق ـل ــوا ال ـ ــى مـ ــزرعـ ــة االل ـ ـبـ ــان،
واستمعوا إلفادة العاملين فيها

عــن مــابـســات ال ـحــادث ،وذك ــروا
ان العامل االول سقط في حفرة
بالمزرعة ،وحاول صديقه انقاذه
وإخـ ــراجـ ــه ون ـج ــح ف ــي ذل ـ ــك ،إال
انـهـمــا عــانـيــا مــن حــالــة اختناق
شديدة ،الفتا الى أن رجال األمن
أبلغوا جهات التحقيق بالحادث،
فأمرت برفع الجثتين وإحالتهما
الى إدارة الطب الشرعي لتحديد
سبب الوفاة.

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون
االسالمية حرصها على تهيئة
األجواء وتوفير سبل الراحة
للحجاج الكويتيني الذين
تقدر أعدادهم لهذا العام بـ
 3622كويتيا من إجمالي عدد
الحجاج الذين أعلنت وزارة
الحج والعمرة السعودية
استقبالهم لهذا العام املقدر
بمليون حاج.
وقال الوكيل املساعد لقطاع
اإلعالم والعالقات الخارجية
محمد املطيري ،في تصريح
صحافي ،إن «األوقاف» شكلت
لجنة مشتركة مع وزارة الصحة
وقوة اإلطفاء العام لفحص
مساكن الحجاج في مكة املكرمة.
وأضاف املطيري أن الوزارة
وقعت اتفاقيات لترتيب شؤون
الحجيج وتوفير املخيمات
الالزمة في مشاعر منى
وعرفات ومزدلفة ،وتهيئتها
بالشكل املناسب ،عالوة على
استقبالهم في املطار باململكة،
وتوديعهم بعد أداء املناسك،
وكذلك استقبال زوار املدينة
املنورة وتوديعهم بعد انتهاء
الزيارة.
وأوضح أنه يشترط في سكن
الحجيج أن يكون مرخصا
من قبل وزارة الحج والعمرة
في اململكة ،وأن يكون مصنفا
ومعتمدا من قبل الهيئة العامة
للسياحة واآلثار على أن
يتضمن غرفا للحجيج وغرفة
للمرشد إلى جانب عيادة طبية.
بدوره ،قال مدير إدارة شؤون
الحج والعمرة في الوزارة
سطام املزين :يتم العمل في
كل موسم على آليات جديدة
من شأنها تسهيل أداء مناسك
الحج.
وأضاف املزين :يتم االستعداد
لهذا املوسم بوضع الضوابط
ومنح التراخيص الالزمة لعمل
حمالت الحج والعمرة وفقا
لألنظمة واللوائح النافذة ،إذ
تشرف «األوقاف» على الحمالت
والنظر في اقتراحات القائمني
عليها ،وإجراء التقييمات
السنوية ألدائها ،والتأكد من
التزامها بالعقود املبرمة مع
الحجاج واملعتمرين.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى
مايكرفون للطلبة!

إيان بوروما*

الكف عن لوم الروح الروسية
ُ
في مقال مثير لالهتمام نشر مؤخرا في الملحق
األدبــي لصحيفة التايمز ،انتقدت الروائية والكاتبة
والشاعرة األوكرانية أوكسانا زابوزكو القراء الغربيين
لفشلهم في التعرف على الهمجية الروسية ،فقد جادلت
ُ
زابــوزكــو بــأن الكثير من الناس يعتقدون أن الكتاب
الروس العظماء ،مثل فيودور دوستويفسكي ،عبروا
عن القيم األوروبية اإلنسانية ،لكنهم لم ينظروا بعمق
كاف إلى وحشية الروح الروسية.
ٍ
تعتقد زابــوجـكــو أن األدب الــروســي يمثل «ثقافة
قديمة يتنفس فيها ال ـنــاس تحت ال ـمــاء ويحملون
كــراهـيــة غـيــر منطقية ومـبـتــذلــة تـجــاه أول ـئــك الــذيــن
لديهم رئتين بدال من الخياشيم» ،فال يمكن فهم الغزو
الروسي ألوكرانيا إال من منظور «دوستويفسكي» ،الذي
ُي َّ
عرف بأنه «انفجار الشر الخالص والكراهية والحسد
المكبوتين منذ فترة طويلة».
يبدو هــذا الـنــوع مــن التحليل الثقافي مــن الطراز
القديم إلى حد ما ،فغالبا ما كان يتم تفسير ألمانيا
النازية والمعروفة أيضا باسم الرايخ الثالث ،على أنها
مرض أصاب الروح األلمانية« :من لوثر إلى هتلر» كما
جاء في األطروحة ،مما يعني ضمنا أن معاداة لوثر
للسامية زرعت بذور النازية قبل نحو  350عاما من
والدة هتلر ،لكن قلة من الناس في الوقت الحاضر
يتبنون مثل هذه النظرة الفظة للتاريخ األلماني.
وقد عمل الكثيرون على تطبيق أفكار مماثلة مع
إدانــة أكبر لليابان في األربعينيات ،وفــي ظل غياب
دكتاتور مثل هتلر أو حزب يشبه الحزب النازي في
اليابان ،ألقى النقاد باللوم على ثقافة البالد بسبب
نزعتها العسكرية في القرن العشرين ،وفي حين كان
من الممكن إقناع األلمان بالعدول عن مذاهبهم ُ
المدمرة
نحو العنصرية وتبني التقاليد األوروبية لموزارت
وغوته ،فإن اليابان كانت مختلفة كما افترض البعض،
وهـنــاك ،لم يكن بوسع أحــد أن يعالج مرضا ثقافيا

مظفر عبدالله

قديما مرتبطا بروح الساموراي و«اإلقطاعية» إال من
خالل برنامج شامل إلعادة التأهيل.
بـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،ح ـظــرت سلطات
االحـتــال األميركية مــن ظهور أع ــراض هــذا المرض
المزعوم ،مثل مسرحيات كابوكي ،ومسلسالت القتال
بالسيف ،وحتى صور جبل فوجي المقدس ،وأثار هذا
الحظر غضب العديد من اليابانيين ،لكن معظمهم
واجهوا تحديات هائلة في محاولة للنجاة من سنوات
ما بعد الحرب القاسية في محاولة لمقاومة الحظر،
الذي سرعان ما تم رفعه على أي حال.
ال يزال لدى كل من ألمانيا واليابان جماعات يمينية
متطرفة تستعرض بـمـعــدات قتالية ،وكــذلــك الحال
بالنسبة لمعظم الديموقراطيات الغربية ،وبخالف
ذلك من الصعب العثور على أي أثر لروح الساموراي
فــي الـيــابــان الـيــوم أو للهمجية العرقية فــي ألمانيا
المعاصرة ،وعلى العكس من ذلك ،يتمتع كال البلدين
بـســام ملحوظ ،حيث تــرحــب ألمانيا بالمهاجرين
والالجئين أكثر من معظم الدول األوروبية األخرى.
هذا ال يعني أن برامج إعادة التأهيل الثقافي كانت
ُ
ناجحة ،بل تشير بدال من ذلك إلى أن التحليل الثقافي
كــان دائـمــا على خطأ ،وبعد كــل شــيء ،قــرأ النازيون
موسيقى الفنان غوته واستمعوا لموزارت أيضا ،ولم
تكن حرب اليابان في آسيا نتيجة مشاهدة الكثير من
األعمال الدرامية عن المعارك بالسيف.
ُ
في الواقع ،تظهر دراسة استقصائية سريعة لتاريخ
العالم أن السلوك الوحشي واألنظمة اإلجرامية يمكن
أن تنشأ في أي مكان ،فقد ارتكب السويديون بعض
أس ــوأ الفظائع خــال حــرب الثالثين عاما فــي القرن
السابع عشر .يمكن أن يتحول الناس المتحضرون إلى
وحوش عندما يستغل الديماغوجيون والدكتاتوريون
مخاوفهم ُ
ويثيرون غرائزهم األكثر رجعية ،فغالبا ما
تحدث جرائم االغتصاب وعمليات التعذيب والمذابح

عندما يغزو الجنود دوال أجنبية ،وفي بعض األحيان،
يتم تشجيعهم بنشاط من قبل القادة العسكريين بهدف
إرهــاب العدو وإجـبــاره على الخضوع واالستسالم،
وأحيانا يحدث ذلــك عندما يفقد الضباط السيطرة
وي ـن ـهــار ال ـن ـظــام الـعـسـكــري ،كـمــا ُي ـ ــدرك الـيــابــانـيــون
واأللمان هذا األمر ،وكذا بالنسبة للصرب والكوريين
واألميركيين والروس وغيرهم.
صحيح أن بعض البلدان لديها تاريخ طويل من
القمع السياسي أكثر من غيرها ،إذ لم يكن الــروس
محظوظين فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،وق ــد ُي ـج ــادل ال ـمــرء أن
العناصر القوية في الكنيسة األرثوذكسية الروسية
كانت متواطئة في الحكم القمعي ،من القياصرة إلى
الرئيس فالديمير بوتين ،لكن االدعاء بأن سوء حكم
بوتين (أو حكم ستالين في هــذا الـشــأن) هو نتيجة
طبيعية وحتمية للثقافة الروسية يؤدي إلى الوقوع
في الفخ نفسه الذي وقع فيه منظرو أطروحة النسب
المعاد للسامية «مــن لوثر إلــى هتلر» ،وكما أظهرت
ألمانيا واليابان في فترة ما بعد الحرب ،ال شيء حتمي،
ويمكن أن يتغير «الطابع الوطني» بسرعة.
إن االفتتان بالثقافة الروسية باعتبارها الجذر
الوحشي لعدوان بوتين والحرب الوحشية في أوكرانيا
أم ــر خطير بـقــدر مــا هــو ُمـضـلــل ،وإن إل ـغــاء عــروض
المؤلفين الموسقيين ال ــروس ،باستثناء الفنانين
الروس والعبي التنس ،أو شجب األدب الروسي ،أمر
يصب في مصلحة دكتاتور الكرملين.
ال تــوجــد ثـقــافــة مـتـجــانـســة ،نــاهـيــك ع ــن الـثـقــافــة
الروسية ،لقد وصل التنوير األوروبي إلى مدينة سانت
بطرسبرغ ،كما بحث العديد من الكتاب والملحنين
وال ـف ـنــان ـيــن الـ ـ ــروس ع ــن اإللـ ـه ــام لـفــرنـســا وألـمــانـيــا
وبريطانيا ،ثم نجد الجانب السالفي للثقافة الروسية،
المرتاب ُ
والمستاء من الغرب ،والذي كان مصدرا للفن
الرومانسي والروحي العظيم ،فضال عن تعزيز جنون

ُ
العظمة العنيف ،وتعد روايات دوستويفسكي مزيجا
من االثنين.
ُيوجه بوتين الميول المهووسة والمرتابة ،إنه يود
أن يشعر جميع الروس أن الغرب المتعجرف المنحط
الفاسد يسعى إلى فرض هيمنته وتدمير روحهم التي
يفتخرون بها ،إنــه يستدعي عقدة االضطهاد التي
يسهل إثارتها ولكنها ال تقتصر فقط على الروس.
كانت الدعاية النازية واليابانية للحرب العالمية
الثانية مليئة بالشفقة الذاتية ،حيث تتغذى روايــة
بــوتـيــن مــن الــذكــريــات الـمــؤلـمــة عــن ال ـغــزو األلـمــانــي
الرهيب لالتحاد السوفياتي عام  ،1941وهي أيضا
ذكــريــات شخصية للغاية ،وبصفته ضابطا سابقا
في المخابرات السوفياتية ،فإنه يرى في زوال االتحاد
السوفياتي إهانة لكل ما كان ُيدافع عنه ،ومع ذلك بقدر
ما قد ُيسعده ذلك ،فإن بوتين ال يمثل الثقافة الروسية.
إن النظر إلى حرب أوكرانيا باعتبارها صراعا ليس
ضد نظام بوتين فقط ولكن أيضا ضد الثقافة الروسية،
ومعاملة جميع الروس كأعداء وجوديينُ ،يشكل هدية
عظيمة للكرملين ،إنــه يقوي عقدة االضطهاد التي
يحتاجها بوتين إلبقاء الشعب الروسي إلى جانبه،
عالوة على ذلك ،فإنه يعزز نوع المواقف التي أخطأ
الحلفاء في فهمها في ألمانيا واليابان في فترة ما
بـعــد ال ـحــرب بــاعـتـبــارهــا عــامــات ذات طــابــع وطني
أساسي وثابت .يجب أن نتجنب ارتكاب هذا الخطأ
ً
مرة أخرى ،وبدال من ذلك ،علينا أن نحتفل بروائع الفن
والموسيقى والرقص واألدب الروسي ،ونحفظ إدانتنا
ألولئك ،مثل بوتين ودائرته الداخلية ،الذين سمموا
البئر التي أنتجتها.
* مؤلف كتاب حديث بعنوان «مجمع تشرشل :لعنة
أن تكون مميزا» ،و«من وينستون وفرانكلين د .روزفيلت
إلى ترامب وبريكست».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

روس تايلور*

على أستراليا تجديد نظرتها
إلى إندونيسيا
وص ــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء األس ـتــرالــي ال ـجــديــد ،أنـتــونــي
ألبانيز ،ووز ي ــر الخارجية فــي حكومته ،بيني وو نــغ،
إلى إندونيسيا منذ أيام لتعميق العالقات مع هذا البلد
العمالق في جوار أستراليا وداخل منطقة جنوب شرق
ً
آسيا عموما ،تتمحور هذه الزيارة في المقام األول حول
فرص العمل والتجارة ،لكن تكثر األسباب األخرى التي
تدفع أستراليا اليوم إلى توثيق روابطها مع إندونيسيا
التي تشمل  275مليون نسمة ومن المتوقع أن تصبح
رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام .2045
ً
في عام  ،2020أبرمت أستراليا وإندونيسيا اتفاقا
ً
ً
بارزا ُي َ
عرف باسم «اتفاقية الشراكة االقتصادية
تجاريا
الـشــامـلــة بـيــن إنــدونـيـسـيــا وأسـتــرالـيــا» ،وبـعــد ترسيخ
سلطة حكومة ألبانيز وتخفيف القيود المرتبطة بأزمة
كورونا ،قد ترغب الحكومتان وقطاعات األعمال داخل
البلدين في تجديد تلك االتفاقية واالستفادة من وفرة
الفرص المتاحة.
ل ـكــن يـتـعـلــق أك ـبــر ت ـحـ ّـد ح ـتــى اآلن ب ـغ ـيــاب ال ــرواب ــط
َ
الشعبين ،فــو فــق ا سـتـطــاع جــد يــد أ جــراه
الوثيقة بين
معهد «لوي» في سيدني ،ال يزال  %64من األستراليين
ً
تقريبا يحملون در جــة من انعدام الثقة أو سوء الفهم
ُ َ
تـجــاه األندونيسيين ،و يـجــب أن تـعــالــج هــذه المسألة
ً
لتحسين فــرص الـتـجــارة وصـفـقــات الـعـمــل تــزامـنــا مع
تلبية حاجاتنا األمنية اإلقليمية.
ً
بـ ـ ـ ــدأت إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا تـ ـتـ ـح ــول أيـ ـ ـض ـ ــا إل ـ ـ ــى ش ــري ـك ــة
ً
ـرا إ لــى تـ ّ
ـوســع دور ا لـصـيــن في
استراتيجية مهمة نـظـ
المنطقة ،ولهذا السبب ،لن تكون هــذه العالقة القوية
َ
والعميقة أساسية في مجالي التجارة واألعمال فحسب،
بــل إنها بالغة األهمية للحفاظ على أمننا المشترك.
ُيفترض أن تتوسع ترتيبات تقاسم األ عـبــاء الدفاعية
ّ
لتسهيل تبادل ضباط البحرية المكلفين بمهام محددة
ً
ولبناء الثقة وتوثيق العالقات الثنائية مجددا.
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــات ب ـيــن ال ـش ـعـ َـب ـيــن ،تستطيع
ً
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أن ت ـك ـس ــر الـ ـح ــواج ــز س ــريـ ـع ــا ع ـب ــر إل ـغ ــاء
المتطلبات المفروضة على جميع السياح األندونيسيين
لنيل التأشيرة قبل مجيئهم لتمضية العطلة هناك،
ففي الوقت الراهن ،يضطر كل مواطن إندونيسي لدفع
ً
ً
 140دوالرا أستراليا لتقديم طلب التأشيرة ،ويجب أن
ً
ً
يمأل استبيانا من  15صفحة حيث يضطر األوالد أيضا
ً
َ
تورطت يوما في أي إبادة
لإلجابة عن أسئلة مثل «هل
ً
َ
تورطت يوما في أعمال إرهابية أو
جماعية؟» أو «هل
نشاطات االتجار بالبشر»؟ ال يمكن تقديم الطلب قبل
إنهاء هذه المعامالت ،ثم ينتظر الناس لمدة تتراوح بين
ً
 14يوما وثالثة أشهر للموافقة على الطلب أو رفضه،
وال يسترجع الفرد كامل المبلغ إذا ُر ِفــض طلبه ،وفي
الوقت الراهن ،يستطيع اإلندونيسيون أن يسافروا إلى
سبعين وجهة بــا تأشيرة ،مما يدفع معظم الشباب
اإلنــدونـيـسـيـيــن إل ــى وض ــع أسـتــرالـيــا فــي أسـفــل قائمة
خيارات العطلة.
على صعيد آخر ،يجب أن تشمل هذه العالقات بين
َ
الشعبين فرص عمل لإلندونيسيين في مجال الرعاية
بــال ـم ـس ـن ـيــن واألط ـ ـفـ ــال وال ـت ـم ــري ــض ،ح ـيــث يـسـتـطـيــع
ً
ّ
الـشـبــاب ال ـمــؤهــل أن يـكـتـســب خ ـبــرة قـ ّـيـمــة تــزام ـنــا مع
ّ
مساعدة القطاعات األسترالية التي أصبحت بأمس
الحاجة إلى موظفين ماهرين ،كذلك ،يستطيع ألبانيز
ً
أن ّ
يوسع خطة الدراسة الناجحة أصال للسماح للطالب
األ سـتــرا لـيـيــن بالعيش فــي إ نــدو نـيـسـيــا لــدرا ســة اللغة
ً
اإلندونيسية في الجامعات ،تزامنا مع تشجيع الطالب
اإلندونيسيين على العيش والدراسة في أستراليا.
ً
أخـ ـي ــرا ،ي ـجــب أن نـبـنــي «دب ـلــومــا س ـيــة نــاع ـمــة» عبر
ً
ال ــري ــاض ــة مـ ـث ــا ،ف ـك ــل أسـ ـب ــوع ،ي ـش ــاه ــد أك ـث ــر م ــن 54
مـلـيــون إنــدونـيـســي م ـهــووس بـكــرة ال ـقًــدم ال ـ ِـف ـ َـرق التي
يشجعونها عـلــى ا لـتـلـفــز يــون ،و مـقــار نــة بــار تـفــاع عــدد
الــاعـبـيــن األسـتــرالـيـيــن الـمـشـهــوريــن فــي إنــدونـيـسـيــا
وو فــرة ر جــال األ عـمــال المرتبطين بمختلف ا لـنــوادي،
َ
لم تلق الدبلوماسية الناعمة االهتمام الذي تستحقه
حتى اآلن.
ب ـع ــد ب ـ ــدء رحـ ـل ــة رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء أل ـب ــان ـي ــز ووزي ـ ــر
خارجيته بيني وو نــغ إ لــى جاكارتا ،و هــي وا حــدة من
أهــم الــزيــارات الـتــي يـقــوم بـهــا مـســؤولــون أسـتــرالـيــون
ُ
منذ سنوات ،يجب أن تجدد أستراليا اآلن نظرتها إلى
إندونيسياُ ،
ويفترض أن تكون هذه المبادرة متبادلة
ألن ال ـب ـلــديــن يـمـلـكــان فــرصــة ضـخـمــة ل ـب ـنــاء ال ـق ــدرات
َ
وتعميق العالقات الحيوية بين الطرفين ،ففي النهاية
يتوقف نمونا اال قـتـصــادي المشترك وأمننا القومي
على هذا النوع من المبادرات.
* «دبلومات»

mudaffar.rashid@gmail.com

ً
هناك قضايا مهمة لم نعد نسمع عنها شيئا كما كان الوضع
ً
سابقا :المسرح المدرسي ،والموسيقى ،والنشاط الطالبي
الثقافي ،وطبيعة االختبارات ،ونسب استيعاب الطالب
والمكتبة المدرسية وهكذا ،فلماذا ال ُيعطى الطلبة
للدروس،
ً
والمدرسون منبرا للحديث عن أهم وأخطر مهنة وهي
التعليم؟
أول العمود:
تأييد محكمة التمييز للمبدأ الذي أرسته محكمتا
ً
ال ـج ـنــايــات واالس ـت ـئ ـنــاف ح ــول ع ــدم االعـ ـت ــداد دائ ـمــا
ً
باألمراض النفسية لتكون سببا النعدام المسؤولية
عن الجرائم جاء في الوقت الصحيح لوقف االستهتار
باألرواح واألمن االجتماعي.
***
ن ـق ـلــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ان ـط ـبــاعــات
طلبة المرحلتين المتوسطة وا لـثــا نــو يــة عــن طبيعة
االختبارات النهائية وأجوائها في فصول المدارس،
وأبدى بعضهم مالحظات مختلفة حول ذلك ،بعضها
صائب وبعضها اآلخر ينم عن ظهور سلوكيات غريبة
ً
باتت عادية جدا في أذهان الطلبة ألسباب مختلفة.
بـعــض م ــن أدلـ ــوا بــرأي ـهــم ان ـت ـقــدوا ك ــم اإلزع ـ ــاج في
الفصل أثناء تأدية االمتحان ،وآ خــرون انتقدوا عدم
تـعــاون المعلمين فــي تــو ضـيــح ا لـمـقـصــود مــن بعض
األ سـئـلــة ،و كــذ لــك التشديد فــي التفتيش على الطلبة
ق ـب ــل ال ــدخ ــول إلـ ــى ق ــاع ــة االخ ـت ـب ــار ب ـس ـبــب األج ـه ــزة
الذكية التي تستخدم في إيصال المعلومات عن بعد،
وبعضهم ذكر أنه شاهد بعض الطلبة يتبادلون أوراق
امتحاناتهم أثناء ساعة االختبار أمام المراقب!
ً
قد ال يكون كل ما سبق دقيقا وربما يكون عكس
ذلك ،إال أن المسألة األكثر أهمية هي في غياب منابر
التعبير للطلبة عن رأيهم في العملية التعليمية ،فكل
ما نقرأه عن التعليم من مناهج وا سـتـعــدادات العام
الدراسي أو االختبارات النهائية دائما ما يأتي من
(ال ـك ـبــار) ،وزي ــر أو وك ــاء ال ــوزارة أو رؤس ــاء األقـســام
والموجهين وهكذا ،ويضيع في الوسط رأي الطالب
ً
ورأي المدرس اللذين ال نسمع لهما رأيا حول التعليم
ر غــم أن ماليين ا لــد نــا نـيــر ا لـتــي تـصــرف على التعليم
ً
سنويا موجهة إلى هؤالء.
قنوات التلفزيون معنية بهذا األ مــر ،ومن الواجب
إ جــراء لقاء تلفزيوني دوري على شكل مواجهة بين
الطلبة والمدرسين لمناقشة أحوال التعليم وسماع
ً
آراء الطرفين بعيدا عن أ حــاد يــث المسؤولين الكبار
المملة.
هناك قضايا مهمة لم نعد نسمع عنها شيئا كما
ً
كــان ا لــو ضــع سابقا  :المسرح ا لـمــدر ســي ،الموسيقى،
النشاط الطالبي الثقافي ،طبيعة االختبارات ،نسب
استيعاب الطالب للدروس ،المكتبة المدرسية وهكذا،
ً
فلماذا ال ُيعطى الطلبة والمدرسون منبرا للحديث
عن أهم وأخطر مهنة وهي التعليم؟

داني رودريك*

الجانب اآلخر من االستثنائية األميركية
رغم كل عيوب الواليات
ُ
المتحدة فإنها ت َـعـد
دولة ديموقراطية ،حيث
يستطيع المنتقدون
انتقاد ومعارضة السياسة
الخارجية التي تنتهجها
لكن ً
الحكومة عالنيةً ،
هذا ال يشكل فارقا كبيرا
من منظور البلدان التي
تلقى معاملة البيادق على
رقعة شطرنج المنافسة
الجيوسياسية األميركية
مع ًالصين ،والتي تناضل
غالبا للتمييز بين التصرفات
العالمية التي تزاولها
القوى الكبرى.

الواليات المتحدة ال
تتورع عن تقويض
ديموقراطيات أخرى
عندما يناسب
ذلك مصالحها...
وسجلها حافل
بالتدخل في
السياسات الداخلية
لدول ذات سيادة

ع ـنــدمــا ب ـ ــدأت ال ـت ــدري ــس ف ــي كـلـيــة
كينيدي بجامعة هارفارد في منتصف
ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،كــانــت
ال ـم ـنــاف ـســة م ــع الـ ـي ــاب ــان ه ــي الـشـغــل
ال ـ ـشـ ــاغـ ــل لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ،وق ــد ح ــدد ات ـج ــاه وروح
المناقشة كتاب «اليابان في المرتبة
األول ـ ـ ــى» ل ـل ـخ ـب ـيــر األول ف ــي جــامـعــة
ه ــارف ــارد ف ــي شـ ــؤون ال ـي ــاب ــان آن ــذاك
عزرا فوغل.
مـ ـ ــا زلـ ـ ـ ــت أتـ ـ ــذكـ ـ ــر ال ـ ــدهـ ـ ـش ـ ــة الـ ـت ــي
أصابتني في ذلك الوقت إزاء الدرجة
ال ـت ــي ت ـل ــون ــت ب ـه ــا ال ـم ـن ــاق ـش ــة ،حـتــى
ـحـس ال ريب فيه
بين األكاديميينِ ،ب ِ
باستحقاق أ مـيــر كــا للتفوق ا لــدو لــي،
فما كانت الواليات المتحدة لتسمح
لليابان بالهيمنة على أي صناعات
أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وكـ ـ ـ ــان ل ـ ــزام ـ ــا ع ـل ـي ـه ــا أن
تـسـتـجـيــب ب ـس ـيــاســات ـهــا الـصـنــاعـيــة
والتجارية ،ليس ألن هذه السياسات
قد تساعد االقتصاد األميركي فقط،
بل ألن الواليات المتحدة أيضا لم يكن
بوسعها أن ترضى ببساطة بالمرتبة
الثانية.
حـتــى ذل ــك ال ـح ـيــن ،كـنــت أعـتـقــد أن
القومية ا لـعــدوا نـيــة ِسـمة مــن سمات
العالم القديم ،مجتمعات تفتقر إلى
الشعور باألمان ومنشغلة بمكانتها
الــدولـيــة وتـتــرنــح تـحــت وط ــأة مظالم
تــاريـخـيــة حـقـيـقــة أو مـتــوهـمــة ،ربـمــا
ذهبت النخب األميركية ،الغنية اآلمنة،
إلى إجالل قيمة النزعة الوطنية ،لكن
نـظــرتـهــا الـعــالـمـيــة كــانــت تـمـيــل نحو
الكوزموبوليتية (األممية) ،لكن النزعة
ـصـفرية لم
القومية ذات المحصلة ا ل ِ
تـكــن بـعـيــدة عــن ال ـس ـطــح ،وه ــو األمــر
الـ ــذي ب ــات واض ـح ــا ب ـم ـجــرد تـعــرض
مكانة أميركا على قمة عمود الطوطم
االقتصادي العالمي للتهديد.
بـ ـع ــد ث ــاثـ ـي ــن عـ ــامـ ــا مـ ــن غ ـطــرســة
المنتصر األميركي في أعقاب سقوط
سور برلين ،تجري اآلن عملية مماثلة
على نطاق أوسع كثيرا ،هذه العملية
مـ ــدفـ ــوعـ ــة بـ ـصـ ـع ــود ال ـ ـص ـ ـيـ ــن -ال ـ ــذي
يمثل تحديا اقتصاديا أشد خطورة
وأعـظــم شأنا مــن صعود الـيــابــان في
الثمانينيات وخطرا جيوسياسيا في
الوقت ذاته -وغزو روسيا ألوكرانيا.
استجابت الواليات المتحدة لهذه
التطورات بالسعي إلــى إعــادة تأكيد
تفوقها الـعــالـمــي -وهــو الـهــدف الــذي
يخلط صناع السياسات األميركيين
بسهولة بينه وبين هدف إنشاء عالم
أكثر أمانا وازدهارا ،فهم ينظرون إلى
الزعامة األميركية باعتبارها مكونا
م ــرك ــزي ــا ل ـل ـت ــروي ــج ل ـلــدي ـمــوقــراط ـيــة،
واألس ـ ــواق الـمـفـتــوحــة ،ون ـظــام دولــي
قائم على القواعد ،فما الذي قد يكون

مفضيا إل ــى ال ـســام واالزده ـ ــار أكثر
م ــن ذل ـ ــك؟ وي ــدع ــم الـ ـ ــرأي ال ـق ــائ ــل بــأن
أهداف السياسة الخارجية األميركية
حميدة جوهريا أسطورة االستثنائية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة :م ــا ي ـص ــب ف ــي مـصـلـحــة
ا لــوال يــات المتحدة يصب بالضرورة
في مصلحة العالم.
رغـ ـ ــم أن هـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــرأي ص ـح ـي ــح فــي
بـعــض األح ـي ــان دون أدن ــى ش ــك ،فــإن
األ س ـطــورة تجعل صـنــاع السياسات
األم ـي ــرك ـي ـي ــن ف ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان
عاجزين عن إدراك حقيقة ممارستهم
للسلطة ،فالواقع أن الواليات المتحدة
ال تتورع عن تقويض ديموقراطيات
أخرى عندما يناسب ذلك مصالحها،
وس ـ ـج ـ ـل ـ ـهـ ــا حـ ـ ــافـ ـ ــل ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل ف ــي
السياسات الداخلية لدول ذات سيادة،
ف ـقــد ك ــان غ ــزوه ــا ل ـل ـعــراق ع ــام 2003
انتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة
مثله كمثل اعـتــداء الــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتين على أوكرانيا.
فـ ـ ـ ـ ــي األغ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــب األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ،تـ ـعـ ـك ــس
ال ـم ـخ ـط ـطــات ال ـت ــي ت ـعــدهــا ال ــوالي ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـم ــى «األس ـ ـ ـ ـ ــواق
المفتوحة» و«ا لـنـظــام ا لــدو لــي القائم
على القواعد» في المقام األول مصالح
ُ َ
نـخـب الشركات والسياسة األميركية
ال ت ـط ـل ـعــات الـ ـ ــدول األصـ ـغ ــر حـجـمــا،
وعندما تتباعد القواعد الدولية عن
تلك المصالح ،تظل الواليات المتحدة
بـعـيــدة ببساطة (كـمــا هــي ال ـحــال مع
المحكمة الجنائية الدولية ،أو أغلب
اتـ ـف ــاقـ ـي ــات م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدول ـي ــة
األساسية).
كـ ــانـ ــت ت ـ ــوت ـ ــرات عـ ــديـ ــدة واضـ ـح ــة
جلية فــي خـطــاب أل ـقــاه مــؤخــرا وزيــر
الخارجية األميركي أنتوني بلينكين
ح ـ ــول ال ـن ـه ــج الـ ـ ــذي ت ـت ـب ـن ــاه أم ـيــركــا
فــي الـتـعــامــل مــع الـصـيــن ،فـقــد وصــف
ب ـل ـي ـن ـك ـيــن ال ـص ـي ــن ب ــأن ـه ــا «ال ـت ـح ــدي
الـطــويــل األم ــد األش ــد تـهــديــدا للنظام
ال ــدول ــي» زاع ـم ــا أن «رؤي ـ ــة بـكـيــن من
شــأن ـهــا أن ت ـقــودنــا ب ـع ـيــدا ع ــن الـقـيــم
العالمية التي حافظت على قدر كبير
من التقدم الذي أحرزه العالم».
ال ــواق ــع أن بـلـيـنـكـيــن م ـحــق ف ــي أن
ال ـع ــدي ــد م ــن ع ـن ــاص ــر نـ ـظ ــام م ــا بـعــد
الحرب العالمية الثانية ،مثل ميثاق
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،لـيـســت أم ـيــرك ـيــة أو
ص ـ ــرفــة ،لـكــن مــن غـيــر الـمــؤكــد
غــربـيــة ِ
ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق م ــا إذا ك ــان ــت الـصـيــن
ت ـش ـكــل ت ـه ــدي ــدا أع ـظ ــم ل ـت ـلــك الـ ـ ُـبـ ـنـ ــى
العالمية مقارنة بالواليات المتحدة.
على سبيل المثال ،يرتبط قسم كبير
مــن الـمـشـكـلــة ال ـتــي يــواجـهـهــا صـنــاع
السياسات في الواليات المتحدة مع
ال ـم ـمــارســات االق ـت ـصــاديــة الـصـيـنـيــة
بمجاالت النفوذ -وخصوصا التجارة،

واالس ـت ـث ـمــار ،والـتـكـ َنــولــوجـيــا -حيث
َ
ن ـ ـ ــادرا مـ ــا تـ ـك ــون ال ـ ــغ ـ ــلـ ـ ـب ــة ل ـل ـقــواعــد
العالمية.
وف ـقــا لـتـصــريـحــات بـلـيـنـكـيــن ،فــإن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة «سـتـشـكــل البيئة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ح ــول بـكـيــن لـتـعــزيــز
رؤيتنا لنظام دولي مفتوح وشامل».
مرة أخرى ،من الذي قد يعارض مثل
هذه الرؤية؟ لكن الصين والعديد من
الدول األخرى تخشى أن تكون نوايا
ا لــوال يــات المتحدة غير حميدة بهذا
القدر ،فمن منظور هذه الــدول ،تبدو
تصريحات بلينكين و كــأ نـهــا تهديد
باحتواء الصين وتقييد خياراتها ،في
حين يتنمر بالتصريحات ذاتها على
بلدان أخرى لحملها على االنحياز إلى
جانب أميركا.
ال َّأدعـي بأي من هذا المساواة بين
تصرفات الواليات المتحدة الحالية
وغزو روسيا ألوكرانيا أو انتهاكات
ال ـص ـيــن الـجـسـيـمــة ل ـح ـقــوق اإلن ـســان
ف ـ ــي ش ـي ـن ـغ ـي ــان ــغ واالسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاء ع ـلــى
األراضي في منطقة الهيمااليا وبحر
ال ـص ـيــن ال ـج ـنــوبــي ،فـعـلــى ال ــرغ ــم من
ُ
كل عيوبها ،ت َـعـد ا لــوال يــات المتحدة
دولـ ــة دي ـمــوقــراط ـيــة ،حـيــث يستطيع
المنتقدون انتقاد ومعارضة السياسة
ا لـخــار جـيــة ا لـتــي تنتهجها الحكومة
عالنية ،لكن هذا ال يشكل فارقا كبيرا
من منظور البلدان التي تلقى معاملة
البيادق على رقعة شطرنج المنافسة
الجيوسياسية األميركية مع الصين،
وال ـت ــي ت ـنــاضــل غــال ـبــا لـلـتـمـيـيــز بين
ال ـت ـصــرفــات الـعــالـمـيــة ال ـتــي تــزاول ـهــا
القوى الكبرى.
صـ ـ ـل ــة
ا ل ـ ـحـ ــق أن ب ـل ـي ـن ـك ـي ــن ر سـ ـ ــم ِ
واضحة بين الممارسات االستبدادية
من جانب الصين والتهديد المفترض
الذي تشكله للنظام العالمي.
هــذا هــو إسـقــاط لـصــورة منعكسة
إلي ـ ـ ـمـ ـ ــان أمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ب ــاس ـت ـث ـن ــائ ـي ـت ـه ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدة ،ول ـ ـ ـكـ ـ ــن مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ال تـ ــدل
الـ ــديـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل ع ـلــى
حسن النوايا في الخارج ،فإن القمع
المحلي ال ُيـفضي حتما إلى العدوان
الخارجي ،فالصين أيضا تزعم أنها
مهتمة بإيجاد نظام عالمي مستقر
ومـ ــزدهـ ــر ،ل ـك ـنــه ل ـيــس ن ـظــامــا مــرتـبــا
بشكل قصري وفقا لشروط الواليات
المتحدة.
المفارقة هنا هي أنه كلما تعاملت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــع الـصـيــن على
أن ـه ــا ت ـهــديــد وح ــاول ــت ع ــزل ـه ــا ،بــدت
اس ـت ـج ــاب ــات ال ـص ـي ــن وك ــأن ـه ــا تــؤكــد
ص ـحــة م ـخ ــاوف أم ـي ــرك ــا ،وم ــع سعي
الواليات المتحدة إلى إنشاء ناد من
الديموقراطيات التي تعارض الصين
ص ــراح ــة ،ف ـل ـيــس م ــن ال ـم ـس ـت ـغــرب أن

ي ـت ــودد الــرئ ـيــس الـصـيـنــي ش ــي جين
ب ـي ـن ــغ إلـ ـ ــى ب ــوتـ ـي ــن فـ ــي وقـ ـ ــت ك ــان ــت
روس ـي ــا ت ـعــد ال ـع ــدة ل ـغــزو أوك ــران ـي ــا،
وكما يالحظ الصحافي روبرت رايت،
فإن البلدان المستبعدة من مثل هذه
التجمعات ستحتشد معا.
فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ألول ـ ـ ـئـ ـ ــك الـ ــذيـ ــن
يتساء لون :لماذا ينبغي لنا أن نهتم
ب ـتــراجــع ق ــوة أم ـيــركــا الـنـسـبـيــة؟ تــرد
نخب السياسة الخارجية األميركية
بسؤال بالغي :هل تفضل العيش في
عالم تهيمن عليه الواليات المتحدة أم
الصين؟ في حقيقة األمر ،تفضل الدول
األ خ ــرى الحياة فــي عالم بــا هيمنة،
حيث تحتفظ الدول الصغيرة بدرجة
عادلة من االستقاللية ،وتدير عالقات
طيبة مع اآلخرين جميعا ،وال تضطر
إلى اختيار أحد الجانبين ،وال تتحول
في النهاية إلى أضرار جابية عندما
تتقاتل القوى الكبرى .كلما أسرع قادة
ا لــوال يــات المتحدة فــي إدراك حقيقة
مـفــادهــا أن اآلخــريــن ال يـنـظــرون إلــى
طموحات أميركا العالمية من خالل
ذات العدسات الوردية ،كان ذلك أفضل
للجميع.
* أستاذ االقتصاد السياسي
الدولي في كلية جون ف .كينيدي
لإلدارة الحكومية في جامعة
هارفارد ،ويشغل منصب رئيس
الرابطة االقتصادية الدولية ،ومؤلف
كتاب «حديث صريح حول التجارة:
أفكار من أجل اقتصاد عالمي
ُمـتـعاف».
«بروجيكت سنديكيت»2022 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

الصين تزعم أنها مهتمة
بإيجاد نظام عالمي
مستقر ومزدهر لكنه
ليس نظاما مرتبا وفقا
لشروط الواليات المتحدة
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.609

8.436

5.908

ً
 %20نموا في األصول المدارة لدى شركات االستثمار
2.642 3.093 3.254

ً
من  22.46مليار دينار إلى  27.003مليارا بالربع األول
عيسى عبدالسالم

ن ـمــت األصـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة الـتــي
ت ــدي ــره ــا الـ ـش ــرك ــات الـ ـت ــي ت ـقــوم
بـمـمــارســة ن ـشــاط مــديــر محفظة
االستثمار بنسبة بلغت  20في
المئة ،من  22.46مليار دينار في
ال ــرب ــع األول م ــن ع ــام  2021إلــى
ً
 27.003م ـل ـي ــارا م ـقــار نــة بنفس
الفترة من عام .2022
وبلغ إجمالي أصول المحافظ
الـتــي تـقــع تـحــت إدارة الـشــركــات
ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــا  45ش ــرك ــة نحو
 6.55م ـل ـيــارات دي ـن ــار ،ف ــي حين
ب ـل ــغ إج ـم ــال ــي األمـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــدارة
تحت إدارة العمالء  8.22مليارات،
واجمالي المحافظ بصفة األمانة
 7.07مليارات ،بينما بلغ إجمالي
صناديق االستثمار المدارة 4.26
م ـل ـيــارات ،واج ـمــالــي الـضـمــانــات
ال ـصــادرة لمصلحة عـمــاء 2.29
مـلـيــون دي ـن ــار ،وأخ ـ ــرى 887.35
مليونا.
وارتـ ـ ـف ـ ــع إج ـ ـمـ ــالـ ــي األصـ ـ ــول
الـمــدارة ضمن أنظمة االستثمار
الـجـمــاعــي بـنـسـبــة  20ف ــي المئة
عـمــا كــانــت عـلـيــه فــي ع ــام ،2020
إذ ب ـل ــغ اج ـم ــال ــي ه ـ ــذه األص ـ ــول
نحو  2.62مليار دينار في نهاية
العام الماضي ،مقابل  2.19مليار
في .2020

«نفط الكويت» تدرس آليات درء
إخالل المقاولين بتنفيذ المشاريع
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» من مصدر نفطي مطلع ،أن شركة «نفط
الكويت» تعد دراسة حول االشتراطات المنظمة والمرتبطة
بـعـقــودهــا ،وتــأثـيــر ذل ــك عـلــى عمليات الـتـمــويــل واالق ـتــراض
لمشاريعها ،فضال عن دراسة العائد االقتصادي المرجو من
المشروعات اإلنتاجية والتشغيلية ،وذلــك في إطــار تمكين
مؤسسة البترول الكويتية من الوفاء بالتزاماتها.
وأف ــاد الـمـصــدر ب ــأن ال ــدراس ــة الـمــزمـعــة ستتضمن بـنــودا
قانونية وإدارية ومالية ،ليتم تضمينها في عقودها السارية
والجديدة المسند تنفيذها إلــى المقاولين ،مضيفا أن تلك
الدراسة المتكاملة ستصب في مصلحة الشركة وأعمالها،
خاصة في حالة إخالل المقاولين بمتطلبات العقود ،سواء
كانت على شكل تأخير في تنفيذ المشاريع أو التعثر المالي
والفني.
وأشار إلى أن ذلك يكفل تحميل الجهات المنفذة لمشاريع
الشركة تبعات التعثر في التنفيذ وعدم االلتزام باشتراطات
الـعـقــود الممولة وفــوائــدهــا ،مبينا أن تلك اإلجـ ــراء ات التي
تشتمل عليها الدراسة ستعود بآثار ايجابية على السيولة
الـمــالـيــة لـلـشــركــة ومــؤسـســة ال ـب ـتــرول عـنــد اسـتـحـقــاق ســداد
القروض وفوائدها ،كما أن عملية االقتراض لتمويل المشاريع
الرأسمالية تعد موضوعا جديدا تم اإلعداد والترتيب له خالل
السنة المالية الماضية ،بالتنسيق مع مؤسسة البترول ،إذ
تم تشكيل لجنة لهذا الهدف.
وأضاف أنه جار التنسيق داخل الشركة بين المجموعات
المعنية ،التي منها مجموعة العقود ومجموعة المساندة
الـتـجــاريــة ،كـمــا سيتم التنسيق مــع الـشــركــات الــزمـيـلــة ذات
الخبرة إلضافة البنود التعاقدية الالزمة لتغطية ما يمكن أن
يترتب على االقتراض من نتائج ،سواء من البنوك المحلية
أو العالمية ،مؤكدا حرص «نفط الكويت» على تنفیذ خطتها
االستراتیجیة الرامیة إلى المحافظة على الطاقة اإلنتاجیة
ورفعها ،من خالل تنفیذ سلسلة من المشاریع ذات الصلة.

واحـ ـتـ ـل ــت األصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــدارة
التعاقدية أعلى مستوى في نسبة
التغيير بـيــن أ نـظـمــة االستثمار
الجماعي المختلفة ،إذ بلغت 80
في المئة ،وزادت من  6.7ماليين
ديـنــار إلــى  12.06مليونا ،تالها
بعد ذلك «أوراق مالية» بنسبة 29
في المئة من  966.6مليون دينار
الى  1.24مليار.
وأت ـ ـ ـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ـث ــال ــث
«القابض» بنسبة نمو بلغت 28
فــي المئة ،إذ ارتفعت مــن 27.31
مليون دينار الى  34.86مليونا،
تالها أدوات الدين بنسبة  25في
المئة من  48.22مليونا إلى 60.48
مليونا ،ثم أســواق النقد بنسبة
 13في المئة ،إذ نمت من 949.19
مليون دينار إلى  1.06مليار ،ثم
«غقاري» بنسبة نمو  4في المئة،
اذ زادت من  149.46مليون دينار
الى  156.14مليونا ،وكذلك «»REIT
بارتفاع بلغ  2في المئة من 26.23
مليون دينار الى  26.76مليونا.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ان ـخ ـف ـض ــت
األص ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدارة ف ـي ـمــا يـخــص
الملكية الخاصة بنسبة  11في
ال ـم ـئــة ،إذ انـخـفـضــت م ــن 20.63
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ف ــي ال ــرب ــع األول
من عام  2021إلى  18.44مليونا

فــي نـفــس الـفـتــرة مــن ع ــام .2022
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،ان ن ـمــو األصـ ــول
المدارة يعني عودة الثقة لقطاع
االستثمار مع األخذ في االعتبار
أن ع ــدد ال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة
ان ـخ ـفــض ،خـصــوصــا ان الـعــديــد
مــن الـشــركــات االسـتـثـمــاريــة غير
المجدية ابتعدت أو شطبت من
السوق بعدما تراجعت أصولها
المدارة او تالشت ،وانقطع عنها
تمويل البنوك.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
المنافسة داخ ــل الـقـطــاع المالي
بشكل عــام واالستثماري بشكل
خ ــاص ش ــرس ــة ،ف ــي ظ ــل ت ـســارع
التكنولوجيا وطفرة المعلومات
وسهولة ُّ
تحرك األموال ،مما أدى
إلى انخفاض الرسوم والعموالت،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ــزيـ ـ ــد صـ ـع ــوب ــة
بشكل متواصل.
المنافسة
ٍ
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـك ـث ـيــر من
شركات القطاع أعادت النظر في
م ـف ـهــوم ع ـم ـل ـهــا ،وات ـج ـهــت نحو
التخصص ،السيما أن بعضها
طـ ـل ــب إل ـ ـغ ـ ــاء ت ــرخـ ـي ــص ب ـعــض
أنشطة األوراق المالية والبحث
ع ــن قـ ـن ــوات لـتـعـظـيــم إي ــرادات ـه ــا
ال ـم ـت ــأت ـي ــة م ـن ـه ــا ،ت ـش ـم ــل مــديــر

نـظــام اسـتـثـمــار جـمــاعــي ،وأمـيــن
حفظ ،ومراقب استثمار ،ووكيل
اكـتـتــاب ،مما دفعها إلــى تعديل
قائمة األنشطة محل الترخيص
فــي سجل األش ـخــاص المرخص
لهم لدى الهيئة.

وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـفـ ـت ــرة ال ــراه ـن ــة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــو ال ـ ــى
تـكــويــن ك ـيــانــات أك ـبــر قـ ــادرة عن
طــريــق ات ـمــام عـمـلـيــات االنــدمــاج
واالس ـت ـحــواذ أو التخصص في
قـ ـط ــاع ــات م ـع ـي ـن ــة ،م ـش ـي ــرة ال ــى

إفصاحات تعامالت الوسطاء خالل يومي عمل
ّ
• التأخير عن تلك المهلة يحتم إلغاء التعامالت وتسوية المراكز المالية
• العدالة والشفافية وحساسية عمل الوسيط تقتضي سرعة اإلخطار
●

محمد اإلتربي

أف ــادت مـصــادر قانونية بــأن الوسطاء
المرخص لهم في بورصة الكويت؛ يتوجب
عليهم اإلخـطــار عــن تعامالتهم التي تتم
لحسابهم على أي سهم مدرج خالل يومي
عمل فقط ،ويكون ذلك اإلخطار إلى بورصة
ً
ً
ال ـكــويــت إخـ ـط ــارا خ ــاص ــا ول ـيــس لجموع
المستثمرين.
وعــن تصورات ومطالب توحيد المهل
الــزمـنـيــة لــإفـصــاحــات الـخــاصــة بالسوق
ال ـم ــال ــي لـتـضـيـيــق ال ـف ـج ــوات الـمـتـبــايـنــة،
بحيث ال تكون هناك شريحة يتطلب منها
اإلفـصــاح خــال يومي عمل وأخــرى خالل
 5أي ــام عمل أو ثالثة فــي غـضــون  10أيــام
ً
عمل ،أوضحت المصادر أن هناك تفاوتا
فــي طبيعة اإلفـصــاحــات ،فهناك اإلخـطــار
المنصوص عليه فــي ال ـمــادة  2-26-4من
الفقرة األخيرة من كتاب قواعد البورصة
وال ـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ـع ــام ــات الـ ـت ــي ي ـجــري ـهــا
ال ــوس ـي ــط ال ـم ــرخ ــص ل ـح ـســابــه ال ـخ ــاص،
واإلف ـ ـصـ ــاحـ ــات عـ ــن ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـق ــررة
بموجب أحـكــام المادتين  101و  102من
القانون رقم  7لسنة  2010وأحكام المادة
 7-1-2من الفصل الثاني من الكتاب العاشر
(اإلفصاح والشفافية) من الالئحة التنفيذية
للقانون المذكور.
وذكرت المصادر أن اإلخطار المطلوب
من الوسيط عن المعامالت التي يجريها

لحسابه بموجب المادة  2-26-4من قواعد
ً
البورصة ال يشكل إفصاحا للكافة ،بل هو
عـبــارة عــن إخـطــار خــاص يقدمه الوسيط
ل ـل ـبــورصــة ف ــي إط ـ ــار ال ـس ـم ــاح بـمـمــارســة
ً
شركات الوساطة للتعامل لحسابها ونظرا
لطبيعة عمل الوسطاء التي ولضمان تأدية
ال ـبــورصــة ل ــدوره ــا بـضـمــان وج ــود ســوق
أوراق مــالـيــة يتسم بــالـعــدالــة والشفافية
والكفاءة جاء التنظيم التشريعي الذي يلزم
الوسيط باإلخطار خالل يومي عمل ،وإال
تلغى الصفقات التي تمت في حال لم يتم
اإللـتــزام بتلك المواعيد الزمنية الخاصة
باإلخطار.
في المقابل ،فإن اإلفصاح عن المصالح
بموجب المادتين  101و  102من القانون
 7لسنة  2010والمادة  7 1- – 2من الكتاب
العاشر (اإلفصاح والشفافية) من الالئحة
التنفيذية ،هو عبارة عن إفصاح من قبل
الـشـخــص الـمـسـتـفـيــد لـلـكــافــة وي ـك ــون عن
تملكه مصلحة بنسبة تساوى أو تزيد على
 5في المئة من رأسمال شركة مدرجة وعن
أي تغير يطرأ عليها يتجاوز نصف الواحد
في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.
وي ـش ـكــل هـ ــذا اإلفـ ـص ــاح أه ـم ـيــة كـبـيــرة
لـج ـم ـهــور الـمـتـعــامـلـيــن ف ــي ال ـب ــورص ــة إذ
يمكنهم مــن ا لــو قــوف على متابعة هيكل
كبار المالك للشركة المدرجة والتغيرات
ً
الـتــي تـطــرأ فــي ه ــذا الـخـصــوص ،عـلـمــا أن
الـمـهـلــة ال ـم ـح ــددة لــإف ـصــاح ع ــن تحقيق

ال ـم ـص ـل ـحــة خ ـم ـس ــة أي ـ ـ ــام ع ـم ــل وال ـم ـه ـلــة
المحددة لإلفصاح عن التغير الذي يطرأ
عليها عشرة أيــام عمل ،هي مهل محددة
بموجب القانون ،إذ ال تملك الهيئة تعديله
بـلــوائـحـهــا ،وال يـجــوز لــائـحــة التنفيذية
أن تـخــالــف ال ـقــانــون وف ــق ق ــاع ــدة ال ـتــدرج
التشريعي.
وبذلك ،يتطلب أي تعديل لمهل اإلفصاح
ً
إج ـ ــراء ت ـعــديــل ل ـل ـقــانــون ،ع ـل ـمــا أن ــه سبق
أن قــام المشرع بتعديل الـمــادة ( )102من
القانون رقم  7لسنة  2010بموجب القانون
رق ــم  22لـسـنــة  2015حـيــث ج ــرى تعديل
المهلة المحددة لإلفصاح عن التغيير في
ً
المصلحة لتصبح عـشــرة أي ــام عمل بــدال
عن خمسة أيام عمل ،بهدف التيسير على
األشخاص الملزمين باإلفصاح.
في سياق ّ متصل ،يمكن اإلشارة إلى أنه
في حــال تأخر الوسطاء عن اإلخـطــار عن
تعامالتهم على األسهم المدرجة لحسابهم
عــن يــومــي ع ـمــل ،ف ــإن ذل ــك يـقـضــي بــإلـغــاء
التعامالت وتسوية المراكز المالية وكأن
ً
شيئا لم يكن.
ً
وكــانــت الـبــورصــة قــد انتهت أخـيــرا من
ورش ت ــدري ــب ال ــوسـ ـط ــاء وت ـع ـمــل بشكل
حثيث على رفع الكفاءة المهارية للوسطاء
وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ـه ــم ال ـف ـن ـيــة والـتـشـغـيـلـيــة
للوصول إلى درجات متقدمة من االلتزام
بـ ـك ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات واألط ـ ـ ـ ــر ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والتنظيمية ذات العالقة بصميم عملهم.

أن ه ـن ــاك ت ـغ ـي ــرا هـيـكـلـيــا ج ــرى
فـ ــي ب ـع ــض الـ ـش ــرك ــات لـلـتــركـيــز
على إدارة األص ــول واالستثمار
المباشر عــن طريق اجــراء اعــادة
ه ـي ـك ـلــة داخ ـل ـي ــة ع ـل ــى انـظـمـتـهــا
االدارية والمالية واالستراتيجية

المتعلقة بخطة العمل ،لتتوافق
مع األوضاع الراهنة ،بخصوص
القنوات االستثمارية لها لتعظيم
اي ــرادات ـه ــا ،عـلــى ض ــوء انـعـكــاس
تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائـ ـح ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا»
والمتغيرات االقتصادية األخيرة.

الدواجن
«التجارة» :أسعار
ً
مازالت األرخص خليجيا
●

جراح الناصر

مع استمرار انعكاس التواترات العالمية على أسعار
المنتجات الغذائية ،كشفت مصادر في وزارة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ،أن ـهــا رص ــدت أس ـع ــار الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة
ً
العالمية لمقارنتها بأسعارها محليا ،والتأكد من عدم
ً
زي ــادة أي منتج فــوق الـحــد المسموح بــه عالميا ووفــق
أسعار اتحاد الجمعيات التعاونية.
وأوضـحــت المصادر لـ «الـجــريــدة» ،ان لــدى «التجارة»
بــرنــام ـجــا ل ــرص ــد األسـ ـع ــار ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن الـعــالـمــي
والمحلي بين الجمعيات التعاونية فيما بينها ،الفتة إلى
أنها أعدت دراسة أظهرت أن اسعار الدواجن في السوق
ً
المحلي مــازالــت األرخ ــص خليجيا ،بــالــرغــم مــن وجــود
معوقات كبيرة« ،و جــار العمل مــع كــل الجهات المعنية
لتخفيف وطأة ارتفاع األسعار الكبير».
وأشــارت الى انها حذرت بعض الشركات التي رفعت
أ سـعــار منتجاتها فــوق ا لـ ـ  25بالمئة ،لتعود بــذ لــك الى
أس ـعــارهــا الـســابـقــة ،مــؤكــدة انـهــا لــن تسمح بــرفــع سعر
المنتج فوق الحد المسموح به.
وذكـ ــرت ان ه ـنــاك مـتــابـعــة لـكـمـيــات ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
التي تبين انه ال توجد ازمــة غذائية ،لكن ما يحدث هو
ارتفاعات كبيرة في االسعار ،وتعمل الوزارة مع الجهات
الرسمية على تخفيف أثرها على السوق المحلي وعلى
ج ـيــوب ال ـمــواط ـن ـيــن ،وض ـم ــان ت ــواف ــر ال ـس ـلــع ،ومـطــابـقــة
المعروضة منها للمواصفات ،و مـنــع ا لــر فــع المصطنع
غير المبرر.
و بـيـنــت أن ا لـ ــوزارة نسقت مــع الجمعيات التعاونية
ل ـي ـكــون ل ـهــا دور أس ــاس ــي ف ــي إي ـق ــاف ه ــذه االرت ـف ــاع ــات
القياسية ،الفـتــة إلــى أنـهــا خــط ال ــردع األول فــي الــزيــادة
المصنطعة ،وعليها ممارسة دورها المجتمعي من رفض
أي زي ــادة ألسـعــار الـشــركــات ،مــع االل ـتــزام بالحد األعلى
بالقانون المسموح لها في األسعار باتحاد الجمعيات.

«الموازي» 106 :شركات مسجلة في « »OTCبنهاية  2021بنمو %20
شفافية والتزام بعرض األسعار الفورية انعكسا على ثقة المستثمر
أص ــدرت «ال ـمــوازي دوت كــوم»
المنصة المتخصصة في توفير
م ـع ـل ــوم ــات وبـ ـي ــان ــات ال ـش ــرك ــات
المساهمة غير المدرجة الخاضعة
لنظام ت ــداول أوراق المالية غير
الـ ـم ــدرج ــة « »OTCفـ ــي ب ــورص ــة
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،تـ ـق ــري ــره ــا الـ ـسـ ـن ــوي
عـ ــن  2021الـ ـ ـ ــذي حـ ـم ــل عـ ـن ــوان
«التحديات والـفــرص ...منصة أو
ت ــي س ــي  »2021ب ـه ــدف تسليط
الضوء على أبرز التطورات التي
عاصرها نظام « »OTCخالل 2021
واالت ـجــاهــات الرئيسية ألنشطة
ال ـتــداول عبر النظام مــع التركيز
ً
خ ـص ــوص ــا ع ـلــى أداء ال ـشــركــات
ً
األكثر نشاطا خالل العام الماضي.
وتـنــاول التقرير كيفية تطور
نظام « »OTCمنذ تدشينه في عام
 ،2018إذ ارتفع عــدد المشاركين
ف ـيــه لـيـصــل إل ــى  106مـشــاركـيــن
بنهاية  2021بنمو  %20مقارنة
ً
بـ  88مشاركا في .2018
وأك ــد أنــه على م ــدار السنوات
ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة «الح ـظ ـن ــا أن
ال ـش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي ع ـ ــرض األسـ ـع ــار
وااللتزام بعرض األسعار الفورية
وسجل الطلبات وسهولة التداول
ً
فــي نـظــام  OTCانعكست إيجابا

على ثقة المستثمر ،إذ أصبحت
المنصة تحظى باهتمام شريحة
واسعة من المستثمرين للبحث
عن الفرص االستثمارية ،إضافة
إل ــى أنـهــا أفـضــل وأس ـهــل وسيلة
ل ـت ـخــارج الـمـســاهـمـيــن أو تلبية
تطلعاتهم بــزيــادة رؤوس أمــوال
شــركــاتـهــم مــع مستثمرين جــدد،

سواء كانت شركات مساهمة غير
مدرجه عائلية أو ناشئة.
وت ـط ــرق إل ــى أنـشـطــة ال ـت ــداول
عـبــر الـنـظــام خ ــال  ،2021إذ أنــه
مــع ع ــودة الـحـيــاة إل ــى طبيعتها
بـعــد الـجــائـحــة ،شـهــدت ت ــداوالت
األوراق المالية غير المدرجة في
بورصة الكويت ً
أداء أفضل مقارنة

بـ  2020إذ بلغت قيمة التداوالت
 170.2مليون دينار بزيادة %13.7
عن .2020
أم ـ ــا م ــن ح ـي ــث ك ـم ـيــة األس ـه ــم
الـمـتــداولــة ،فــأفــاد بــأنــه تــم ت ــداول
 4.65م ـل ـي ــارات س ـهــم ف ــي ،2021
مما يمثل زيادة  %144عن 2020
و %28.5ع ــن  ،2019وت ــم ت ــداول

جميع هذه األسهم من خالل 5.674
ص ـف ـقــات ف ــي  2021ب ـن ـمــو %53
مقارنة بعدد الصفقات التي تمت
فــي  2019وأق ــل بنسبة  %46عن
المستويات المسجلة فــي 2020
الــذي كــان يتم خالله تــداول سهم
شركة بورصة الكويت بالنظام.
وع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـق ـط ــاع ــي،

بـيــن الـتـقــريــر أن قـطــاع الـخــدمــات
استحوذ على النصيب األكبر من
قيمة ال ـت ــداوالت وع ــدد الشركات
المتداولة باستحواذه على أكثر
مــن نصف قيمة ت ــداوالت السوق
وبـنـسـبــة  ،%52إذ بـلــغ إجـمــالــي
قيمة التداول في قطاع الخدمات
 88مليون دينار.

ي ــذك ــر أن أغـ ـل ــب الـمـنـضـمـيــن
الجدد إلى نظام تــداول الشركات
غير ال ـمــدرجــة»«OTCوال ـتــداوالت
بـ ـصـ ـفـ ـق ــات  Hybridف ـ ــي 2021
ك ــان ــوا م ــن ق ـطــاع ال ـخ ــدم ــات .ل ــذا،
نجد أن قـطــاع الـخــدمــات ازدادت
أهميته على النظام بحسب عدد
ال ـم ـشــارك ـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى قيمة

وحـجــم أنـشـطــة الـ ـت ــداول .وتــوقــع
أن يــأتــي ارت ـف ــاع ع ــدد ال ـشــركــات
ً
المسجلة فــي ن ـظــام» »OTCتباعا
م ــع زي ـ ـ ــادة ال ــوع ــي وال ـث ـق ــة عـنــد
الـمـسـتـثـمــريــن ،وبــال ـتــالــي زي ــادة
حـجــم وقـيـمــة األس ـهــم الـمـتــداولــة
خالل األعوام القادمة.

١٣
«بيتك» يحصد  3جوائز مرموقة من «إيميا فاينانس»
عن إصدارات الصكوك في 2021
ةديرجلا
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الرشود :الكفاءة العالية للبنك مكنته من لعب دور بارز في تطوير سوق الصكوك
فاز «بيتك» بجوائز أفضل
صكوك لمؤسسة مالية عن
إصدار «بيتك» لصكوك دائمة
بقيمة  750مليون دوالر،
وأفضل صكوك لمؤسسة
مالية عن إصدار «بيتك -
تركيا» صكوك مستدامة
للشريحة الثانية بقيمة 350
مليونا ،وأفضل صكوك خضراء
عن إصدار «بيتك  -تركيا»
لصكوك مستدامة للشريحة
الثانية بقيمة  350مليونا.

حـ ـ ـص ـ ــد بـ ـ ـي ـ ــت ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي (ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك) ث ـ ــاث
ج ــوائ ــز م ــرم ــوق ــة م ــن مـجـلــة
إيميا فاينانس ،في النسخة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـش ــرة م ــن ج ــوائ ــز
ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي بالشرق
األو س ـ ـ ـ ــط ل ـ ـعـ ــام  ،2021فــي
إنـ ـج ــاز ج ــدي ــد ي ــؤك ــد ت ـفــوق
ا لـبـنــك ور يــاد تــه فــي صناعة
التمويل اإلسالمي.
وفـ ـ ـ ــاز «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» بـ ـج ــوائ ــز
أف ـ ـضـ ــل ص ـ ـكـ ــوك ل ـم ــؤس ـس ــة
م ــال ـي ــة ع ــن إص ـ ـ ــدار «ب ـي ـتــك»
لـصـكــوك دائ ـمــة بـقـيـمــة 750
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون دوالر ،وأ فـ ـ ـض ـ ــل
صـ ـ ـك ـ ــوك لـ ـم ــؤسـ ـس ــة م ــال ـي ــة
عــن إص ــدار «بـيـتــك  -تــركـيــا»
صكوك مستدامة للشريحة
الثانية بقيمة  350مليونا،
وأفـ ـ ـض ـ ــل صـ ـ ـك ـ ــوك خ ـ ـضـ ــراء
عــن إص ــدار «بـيـتــك  -تــركـيــا»
لصكوك مستدامة للشريحة
الثانية بقيمة  350مليونا.
وت ـ ـ ـعـ ـ ــد ج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز «إي ـ ـم ـ ـيـ ــا

فاينانس» من أ هــم الجوائز
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إل ـ ـ ــى ت ـك ــري ــم
المؤسسات المصرفية بناء
على أدائها المالي ،ومعايير
جـ ــودة خــدمــات ـهــا ،والـتـمـيــز
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي،
حيث تستند جوائز المجلة
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــرم ـ ــوق ـ ــة إلـ ــى
معايير أساسية في عملية
اخ ـت ـيــارهــا ألف ـضــل الـبـنــوك،
تـتـضـمــن ال ـح ـصــة الـســوقـيــة
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،ونـ ـ ـم ـ ــو م ـن ـت ـج ــات ــه
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ،ورب ـ ـح ـ ـي ـ ـتـ ــه،
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار فـ ــي ال ـم ـن ـت ـجــات
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
جودة استراتيجية أعماله.
مكانة مرموقة
وتعليقا على الـجــوائــز ،قال
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
بـيـتــك بــالـتـكـلـيــف ع ـبــدالــوهــاب
الرشود إن الجوائز التي حصل
عليها البنك مؤخرا تضاف إلى

سلسلة ا لـجــوا ئــز والتكريمات
التي نالها البنك سابقا ،وهي
بـ ـمـ ـن ــزل ــة اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ب ــال ـم ـك ــان ــة
ال ـم ــرم ــوق ــة الـ ـت ــي وصـ ــل إلـيـهــا
«بيتك» على المستويين المحلي
وال ـعــال ـمــي.وأضــاف الــرشــود:
«لـ ـ ـ ــدى بـ ـيـ ـت ــك سـ ـج ــل ح ــاف ــل
مــن اإل ن ـجــازات والنجاحات
ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
اإلسالمي ،فضال عن ّ الكفاء ة
الـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي م ـك ــن ـت ــه مــن
ل ـعــب دور بـ ــارز ف ــي تـطــو يــر
سـ ــوق الـ ـصـ ـك ــوك ،وت ـح ـق ـيــق
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات والـ ـ ـف ـ ــوز
بــا لـجــوا ئــز العالمية لــم يكن
ليحصل لوال ثقة مساهمي
وع ـمــاء ال ـب ـنــك ،إضــافــة إلــى
الجهود المتفانية لكوادره
وكفاء تهم» ،مؤكدا أن «بيتك»
يسخر كل إمكاناته لتطوير
االبتكار في صناعة التمويل
اإلسالمي ،والتأثير إيجابا
ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـمــل
ب ـهــا وت ـعــزيــز االق ـت ـص ــادات،

وهو ما ينعكس في تحوله
مؤخرا نحو دعم االستدامة
من خالل إصدارات الصكوك
الخضراء.
من جانبها ،أفادت «إيميا
فاينانس» بــأن التصنيفات
الـ ـت ــي ي ـت ـم ـت ــع بـ ـه ــا «ب ـي ـت ــك»
تدعم قدرته على النفاذ إلى
أ ســواق رأس المال الدولية،
ففي عــام  2021نجح «بيتك
 تركيا» في إ صــدار صكوكخـضــراء بقيمة  350مليون
دوالر بقيادة « بـيـتــك» ،وهو
ما يدل على الخبرة الطويلة
ل ـل ـب ـنــك ف ــي سـ ــوق ال ـص ـكــوك
وري ـ ــادت ـ ــه وإسـ ـه ــام ــات ــه فــي
تطوير هذا الجانب المزدهر
م ـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
اإلسالمي.
وأش ـ ــارت الـمـجـلــة إل ــى أن
ف ــوز «بـيـتــك» بـهــذه الـجــوائــز
هــو بـمـنــزلــة إث ـبــات لــريــادتــه
وق ــدرت ــه ع ـلــى االب ـت ـك ــار فــي
ا لـصـكــوك ،مبينة أن إ صــدار

الرشود والسميط والرويح مع الجوائز
الـ ـ ـصـ ـ ـك ـ ــوك ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــراء ه ــو
«األول مـ ـ ــن نـ ـ ــو عـ ـ ــه» ا لـ ـ ــذي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدره مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ــالـ ـي ــة
إ سـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وأول إ صـ ـ ـ ــدار
عــالـمــي لـصـكــوك االسـتــدامــة
للشريحة ا لـثــا نـيــة مــن رأس
المال.

صانع سوق

التصنيفات
التي يتمتع
بها «بيتك»
تدعم قدرته
على النفاذ
إلى أسواق
رأس المال
الدولية

«إيميا فاينانس»

ً
السميط متسلما الجائزة

ً
 ...والرشود أيضا

الجدير بالذكر أن «بيتك»
عـمــل فــي كـثـيــر مــن األح ـيــان
ك ـص ــان ــع س ـ ــوق فـ ــي ت ـمــويــل
ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك ،وف ـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ع ـم ــل
كمنسق رئيسي ألكثر من 5
مليارات دوالر من الصكوك
ال ـتــي ت ــم جـمـعـهــا ،وال ـعــديــد
من الصكوك التي تولى فيها
«بيتك» دور المنسق أو مدير
اك ـت ـتــاب ف ــي ص ـف ـقــات كــانــت
ل ـم ـص ـل ـح ــة ب ـ ـنـ ــوك ت ـن ـم ــوي ــة
وت ـجــاريــة رائ ــدة فــي الـشــرق
األو س ــط ،أ بــرز هــا اضطالعه
ب ـ ـ ـ ـ ــدور م ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــر االك ـ ـت ـ ـت ـ ـ ـ ــاب
ال ـم ـشـ ـ ـت ــرك وم ــدي ـ ـ ــر ال ـط ـ ــرح

إلصـدارات صكـوك المؤسسة
اإل سـ ــا مـيــة لتنميـة القطـاع
الخـاص ( 600مليـون دوالر)،
وبنـك دبـي اإلسـالمي (مليـار
دوالر) وبنـك بوبيـان ( 750
م ـل ـي ـ ـ ــون ــا) وب ـن ـ ـ ــك أبــوظ ـب ـ ــي
األول ( 500مليـون).
و فـ ـ ــي  ،2021قـ ـ ــام ق ـط ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزان ـ ـ ــة والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
ال ـمــال ـيــة لـمـجـمــوعــة «بـيـتــك»
بتوسيع أنشطة االستثمار
والـ ـت ــداول ف ــي أس ـ ــواق رأس
الـ ـم ــال األولـ ـي ــة وال ـث ــان ــوي ــة،
ون ـظ ــرا ل ـكــونــه أك ـث ــر صـنــاع
ال ـس ــوق ن ـشــاطــا ف ــي ال ـســوق
الثانوي ،نفذ قطاع الخزانة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـج ـمــوعــة
ص ـ ـف ـ ـقـ ــات صـ ـ ـك ـ ــوك ت ـ ـجـ ــاوز
ح ـج ـم ـهــا  16م ـل ـي ــار دوالر،
كما حقق « بـيـتــك» فــي العام
الـ ـم ــاض ــي مـ ــركـ ــز الـ ـ ـص ـ ــدارة
ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة ال ـم ـت ــداول ـي ــن
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن ف ــي إصـ ـ ــدارات
ب ـ ــر ن ـ ــا م ـ ــج مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة ادارة
السيولة اإلسالمية الدولية
(  )IILMلـ ـ ـس ـ ــوق ا لـ ـصـ ـك ــوك

األولية ،والمركز األول ضمن
قائمة المتداولين في السوق
ا ل ـثــا نــوي ل ـعــام  ،2021و هــي
الـ ـم ــرة الـ ـت ــي ت ـت ـص ــدر فـيـهــا
مــؤس ـســة مــال ـيــة الـقــائـمـتـيــن
بين ا لـمـتــداو لـيــن الرئيسين
ل ـ ـ ـبـ ـ ــر نـ ـ ــا مـ ـ ــج «  »I I L Mف ــي
السوقين األولي والثانوي.
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
المجلة المالية البريطانية
«إيـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــس»
تـ ـغـ ـط ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا،
والشرق األوسط ،وإفريقيا،
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات
مـتـخـصـصــة ع ـلــى ي ــد فــريــق
من الخبراء.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الساحة السياسية الفارغة تتحول إلى «حراج»

ّ
جوهري والكويت كأنها غير معنية
ل
تحو
مرحلة
في
واإلقليم
حولنا
من
يغلي
العالم
•
ً
ًّ
• األولويات غائبة تماما والقرارات الشعبوية ليست حبا في الناس وإنما «خذ من جيبهم وعايدهم»

ذكر «الشال» أنه ال يبدو في
األفق َ
مخرج ،فأمد بداية
اإلصالح ،مجرد بداية ،ال
يتطلب كل هذا الوقت،
وألم الواقع ال ينتج سوى
المزيد من فقدان األمل،
الكل كان يأمل تبني مشروع
تنموي طموح ،ولدى البلد
ّ
تفوق في الموارد وما يكفي
من قدرات البشر لتحقيقه،
لكن واقع بؤس اإلدارة
العامة هبط بذلك الطموح
ليصبح ّ
مجرد أمل متواضع
بالحد من التدهور.

مواجهة الفساد
ومكافحة الهدر
أولويتان قصويان
تتم تغطيتهما
والتغاضي عنهما
برشوة الناس

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــر «الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال»
االقـتـصــادي األسـبــوعــي إنــه في
عــالــم ال ـس ـيــاســة ،ع ـنــدمــا يـكــون
هـ ـن ــاك ف ـ ـ ــراغ س ـل ـط ــة ،ال ب ـ ـ ّـد أن
ّ
يتقدم طرف ما لملء ذلك الفراغ،
ّ
ّ
وعندما يتسع ذلك الفراغ ،يتقدم
أكـثــر مــن طــرف لملئه ،وعندما
تصبح الساحة السياسية فارغة
ً
تماما ،تتحول الساحة إلى سوق
حــراج ،الكل يزايد على أحقيته
بمساحة من ذلك الفراغ الكبير.
ذل ـ ـ ـ ــك ه ـ ـ ــو وض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،غ ـ ـيـ ــاب شـ ـب ــه ك ــام ــل
َ
جناحي
لجلسات مشتركة بين
اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
والتشريعي منذ تشكيل حكومة
 14ديسمبر  ،2020وإن اجتمعا،
ً
ونادرا ما يفعالن ،يفتح «حراج
المالية العامة» لتقاضي قيمة
التفضل بالقبول بحضور ذلك
االجتماع.
وبلغ عــدد أيــام تسيير البلد
بحكومة تـصــريــف الـعــاجــل من
ً
األمور نحو  162يوما حتى 12
يونيو  ،2022أو نحو  30بالمئة
من زمن الحكومات منذ تاريخ
 14ديـسـمـبــر  ،2020وبـلــغ عــدد
أيام حكومة تصريف العاجل من
ً
األمــور الحالية  68يــومــا ،وهي
لم تجزم بأي من األمــور عندما
كانت كل األمور هي سلطتها.
الـ ـع ــال ــم ي ـغ ـل ــي مـ ــن ح ــول ـن ــا،
واإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم فـ ــي م ــرحـ ـل ــة تـ ـح ـ ّـول

جـ ـ ــوهـ ـ ــري ،ب ـع ـض ـه ــا إيـ ـج ــاب ــي
وبعضها سلبي ،والكويت ّكأنها
ّ
معنية ،أو محصنة من
ّإما غير
الـتـطــوريــن ،بينما واق ــع الـحــال
ً
تماما غير ذلك ،فهي غارقة في
ال ـت ـطــور ال ـس ـل ـبــي .والـسـلـطـتــان
تـسـتـجــديــان اس ـت ـمــرارهــا ببيع
مستقبل البلد ،فهما ال يعرفان
وس ـي ـل ــة إن ـ ـجـ ــاز ،وي ـت ـص ــارع ــان
ف ــي س ــاح ــات إن ـج ــاز هــامـشـيــة،
وش ـ ـ ــراء ال ــوق ــت بـ ـب ــذل ال ـمــال ـيــة

الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ــدأتـ ـ ـ ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ب ـ ـقـ ــرارات ش ـع ـبــويــة ،وحـصـيـلــة
اجتماع لجنة الـشــؤون المالية
واالقتصادية األسبوع الفائت،
ف ـي ــه ك ــل م ــا ي ـن ــاق ــض اإلصـ ــاح
المالي واالقتصادي ،واإلصالح
اختصاص اللجنة.
ً
األول ـ ــوي ـ ــات غ ــائ ـب ــة ت ـم ــام ــا،
وال ـ ـقـ ــرارات الـشـعـبــويــة ليست
ً
حـ ـ ّـبـ ــا فـ ــي ال ـ ـنـ ــاس ،ف ـل ــن يــدفــع
ً
ً
الـ ـمـ ـس ــؤول ف ـل ـس ــا واح ـ ـ ـ ــدا مــن

ج ـي ـبــه ل ـت ـمــوي ـل ـهــا ،وإنـ ـم ــا هي
خذ من جيب الناس وعايدهم،
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب س ــام ــة وأمـ ـ ــان
مـسـتـقـبـلـهــم ،ال ـف ـســاد وال ـه ــدر،
وهـ ـم ــا أولـ ــوي ـ ـتـ ــان ق ـص ــوي ــان،
ي ـت ــم تـغـطـيـتـهـمــا وال ـت ـغــاضــي
ً
عنهما بــرشــوة ال ـنــاس ،وب ــدال
من المساءلة عن الخروق التي
يـسـتـعـمـلـهــا ك ـب ــار ال ـفــاســديــن
للتخلص من العقوبة والحفاظ
عـ ـل ــى م ـ ــا سـ ـ ــرقـ ـ ــوه ،ي ـش ـت ــرون

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت
ً
ت ـق ــري ــره ــا «ح ـج ــم ال ـ ـتـ ــداول ل ـل ـس ــوق ال ــرس ـم ــي وف ـق ــا
لجنسية وفئة المتداولين» للفترة من 2022/01/01
إلى  ،2022/05/31والمنشور على الموقع اإللكتروني
لبورصة الكويت.
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـتـ ـق ــري ــر بـ ـ ــأن األف ـ ـ ـ ـ ــراد ال ي ـ ــزال ـ ــون أك ـب ــر
المتعاملين ،ونصيبهم إ ل ــى ا نـخـفــاض ،مبيعاتهم
ومـشـتــريــاتـهــم ،إذ اس ـت ـحــوذوا عـلــى  42.9فــي المئة
مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة ( 44.6فــي المئة
لألشهر الخمسة األولــى  )2021و 41.4في المئة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 44.7في المئة لألشهر
الخمسة األول ــى ) ،2021وب ــاع المستثمرون األف ــراد
ً
أسهما بقيمة  3.116مليارات دينار ،بينما اشتروا
ً
أسهما بقيمة  3.011مليارات دينار ،ليصبح صافي
ً
تداوالتهم األكثر بيعا بنحو  104.255ماليين دينار.
وثــانــي أكـبــر المساهمين فــي سيولة الـســوق هو
قطاع المؤسسات والـشــركــات ،ونصيبه إلــى ارتفاع
كل من مشترياته ومبيعاته ،فقد استحوذ على 30.4
في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة (25.6
فــي الـمـئــة للفترة نفسها  )2021و 27فــي الـمـئــة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 26.2في المئة للفترة
نفسها .)2021
ً
واش ـت ــرى أسـهـمــا بقيمة  2.207مـلـيــار دي ـنــار في
ً
حين باع أسهما بقيمة  1.961مليار دينار ،ليصبح
صافي تــداوالتــه الــوحـيــدون ش ـ ً
ـراء وبنحو 245.972
مليون دينار.
وثــالــث المساهمين هــو قـطــاع حـســابــات العمالء
(المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض
مـشـتــريــاتــه ،فـقــد اسـتـحــوذ عـلــى  25.8فــي الـمـئــة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 24.9في المئة للفترة
نفسها  )2021و 24.7فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة
األس ـهــم الـ ُـم ـش ـتــراة ( 25.1ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
ً
 .)2021وق ــد ب ــاع ه ــذا الـقـطــاع أسـهـمــا بقيمة 1.878
ً
مليار ديـنــار ،في حين اشترى أسهما بقيمة 1.798

ً
مليار دينار ،ليصبح صافي تداوالته بيعا وبنحو
 80.657مليون دينار.
وآخ ــر المساهمين فــي سيولة الـســوق هــو قطاع
صـنــاديــق االسـتـثـمــار ونصيبه إل ــى ثـبــات مبيعاته
وانخفاض مشترياته ،فقد استحوذ على  4.3في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 4.3في المئة للفترة
نفسها  )2021و 3.5في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 4.5في المئة للفترة نفسها  .)2021وباع
ً
هذا القطاع أسهما بقيمة  312.676مليون دينار ،في
ً
حين اشترى أسهما بقيمة  251.616مليون دينار،
ً
ليصبح صافي تداوالته بيعا وبنحو  61.059مليون
دينار.
ومــن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها
بــور صــة محلية ،فقد كــان المستثمرون الكويتيون
ً
أكبر المتعاملين فيها ،إذ باعوا أسهما بقيمة 6.307
مليارات دينار مستحوذين بذلك على  86.8في المئة
مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة ( 83.4فــي المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2021في حين اشتروا أسهما بقيمة
 5.918مليارات دينار مستحوذين بذلك على  81.4في
المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 84.3في
المئة للفترة نفسها  ،)2021ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
األكثر بيعا بنحو  388.961مليون دينار.
وبـلـغــت نـسـبــة حـصــة الـمـسـتـثـمــريــن اآلخ ــري ــن من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو  15.7في المئة
( 13.2فــي المئة للفترة نفسها  )2021واش ـتــروا ما
قـيـمـتــه  1.143م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن بـلـغــت قيمة
أسهمهم المبيعة نـحــو  728.046مـلـيــون دي ـنــار أي
مــا نسبته  10فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم
المبيعة ( 13.3في المئة للفترة نفسها  ،)2021ليبلغ
صافي تداوالتهم الوحيدون شـ ً
ـراء بنحو 414.497
مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس
التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
نحو  3.2في المئة ( 3.3في المئة للفترة نفسها )2021

أي ما قيمته  232.654مليون دينار ،في حين بلغت
نسبة أسهمهم المشتراة نحو  2.8في المئة ( 2.5في
المئة للفترة نفسها  )2021أي مــا قيمته 207.119
ً
ماليين دينار ،ليبلغ صافي تداوالتهم بيعا بنحو
 25.536مليون دينار.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه،
إذ أصبح نحو  84.1في المئة للكويتيين 12.9 ،في
المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى و 3في المئة
للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة
بنحو  83.9فــي المئة للكويتيين ،و 13.2فــي المئة
للمتداولين مــن الجنسيات األخ ــرى و 2.9فــي المئة
للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة
نفسها مــن عــام  .2021أي أن بــورصــة الكويت ظلت
بورصة محلية ،حيث كان النصيب األكبر للمستثمر
المحلي ،ومازال إقبال المستثمرين اآلخرون من خارج
دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم
من داخل دول المجلس ،ومازالت غلبة التداول فيها
لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -
 0.05في المئة ما بين نهاية ديسمبر  2021ونهاية
مايو  ،2022مقارنة بانخفاض بنسبة  22.3 -في المئة
ما بين نهاية ديسمبر  2020ونهاية مايو  .2021وبلغ
عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مايو 2022
ً
نحو  20.296حسابا أي ما نسبته  4.9في المئة من
ً
إجمالي الحسابات ،مقارنة بنحو  20.764حسابا
في نهاية أبريل  2022أي ما نسبته  5في المئة من
إجمالي الحسابات للشهر نفسه ،أي بانخفاض بنحو
 2.3 -في المئة خالل مايو .2022

ال ـس ـكــوت ب ــإش ــراك ال ـن ــاس في
العطايا والخطايا.
ّ
الـتـعـلـيــم ال ـع ــام مـتـخــلــف 4.7
ً
سنوات وفقا لبرنامج الحكومة،
ّ
وزاد تـ ـخ ــلـ ـف ــه ب ـ ـعـ ــد ج ــا ئ ـح ــة
كــورونــا ،والـجــامـعــة الحكومية
الــوحـيــدة ان ـحــدرت إلــى مــا بعد
مستوى األلف ،وشهادات ّ
مزورة
بـ ــاأللـ ــوف ،ذلـ ــك ي ـع ـنــي تــدم ـيــرا
ل ــرأس ال ـمــال الـبـشــري ،وال أحــد
ّ
يهتم.

ضرورة استغالل رواج سوق النفط في
تكوين احتياطي مالي للطوارئ
اقتصاد العالم يمر بحالة غير مسبوقة من مستوى عدم اليقين
أف ــاد تـقــريــر «ال ـش ــال» ب ــأن اقـتـصــاد الـعــالــم يمر
بحالة غير مسبوقة في مستوى عدم اليقين ،ربما
أعلى مــن تلك التي ســادت فــي عقدي سبعينيات
وثمانينيات الـقــرن الفائت ،الـفــارق هــو أن خزين
الـخـبــرة والـمـعــرفــة الـمـتــوفــر ل ــدى سـلـطــات الـقــرار
ً
بات كبيرا بما يخفض من المخاطر والتداعيات
نتيجة نجاعة إج ــراء ات الـعــاج ،وذلــك مــا تحقق
في عام .2008
ووفق التقرير ،فإن حالة االرتفاع غير المسبوقة
فــي مستوى عــدم اليقين هــي حصيلة استنزاف
الموارد في عالجات أزمة عام  ،2008وبعد أقل من
ً
 12عاما جاءت جائحة «كوفيد  »19وكانت بحجم
ً
األزمة السابقة وسببت أضرارا أكبر ،وبالكاد بدأت
مؤشرات التعافي منها لتنفجر الحرب في أوكرانيا
ً
ب ـم ـخــاطــر اح ـت ـم ــاالت ان ـت ـشــارهــا جـيــوسـيــاسـيــا،
وضغوطها التضخمية.
في التفاصيل ،يؤكد التصريح الصحافي للبنك
الــدولــي ،الـصــادر قبل ثالثة أي ــام ،تلك الحالة من
خالل تغيير تنبؤاته لنمو االقتصاد العالمي في
االتجاه النزولي وبهامش كبير ،وخالل  5شهور
مــن نشر أرق ــام تـقــريــره الـســابــق فــي يناير ،2022
فبينما كان أداء االقتصاد العالمي في عام 2021
ً
مؤشرا على بداية التعافي بنمو بنحو  %5.7بعد
نمو سالب بنحو  %3.3 -في عام  ،2020يخفض
البنك توقعاته لنمو االقتصاد العالمي فــي عام
 2022من  %4.1في تقرير يناير الفائت إلى %2.9
في تصريحه الصحفي المذكور ،أي أدنــى بنحو
ً
 ،%29ويتوقعها أيضا هابطة وبنفس المستوى
لعام .2023
الـمـبــررات فــي تـقــريــره هــي الـتــأثـيــرات السلبية
للحرب األوكرانية على النشاط االقتصادي بشكل

 %21.2نمو موجودات «الدولي» إلى  3.4مليارات دينار
ت ـ ـنـ ــاول «ال ـ ـ ـشـ ـ ــال» ن ـتــائــج
أعـمــال بنك الـكــويــت الــدولــي
لـ ـ ـل ـ ــر ب ـ ــع األول م ـ ـ ــن ا لـ ـ ـع ـ ــام
ال ـح ــال ــي ،وال ـت ــي تـشـيــر إلــى
أن صــافــي رب ــح الـبـنــك (بعد
خـصــم ال ـضــرائــب) بـلــغ نحو
 2.6مـلـيــون دي ـنــار ،بــارتـفــاع
 1.5م ـل ـيــون ،ونـسـبـتــه نحو
 133.8بالمئة ،مقارنة بنحو
 1.1م ـل ـي ــون ل ـل ـف ـت ــرة ذات ـه ــا
مــن ع ــام  ،2021وي ـعــزى هــذا
االرتفاع في مستوى األرباح
الصافية ،إلى انخفاض جملة
المخصصات بقيمة أعلى من
انخفاض الربح التشغيلي،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ان ـخ ـف ــاض
إجمالي اإليرادات التشغيلية
وارتفاع إجمالي المصروفات
التشغيلية.
وفي التفاصيل ،انخفض
إجمالي اإليرادات التشغيلية
للبنك بنحو  145ألف دينار
ً
أو بنسبة  0.9بالمئة ،وصوال
إل ـ ــى ن ـح ــو  16.03م ـل ـيــونــا،
مقارنة بنحو  16.18مليونا
للفترة نفسها من عام ،2021
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض
ب ـن ــد إيـ ـ ـ ـ ــرادات اس ـت ـث ـم ــارات

بـنـحــو  617أل ـف ــا وب ـن ـس ـبــة 52
ً
بــالـمـئــة ،وص ــوال إل ــى  569ألفا
مقابل نحو  1.19مليون ،بينما
ارت ـ ـفـ ــع بـ ـن ــد صـ ــافـ ــي إي ـ ـ ـ ــرادات
ال ـت ـمــويــل بـنـحــو  214أل ـف ــا ،أو
ً
بنحو  1.8بالمئة ،وصــوال إلى
ن ـحــو  11.94م ـل ـيــونــا ،مـقــارنــة
بنحو  11.73مليونا.
وارتفع إجمالي المصروفات
التشغيلية بنحو  1.05مليون،
أو بنسبة  11.4بالمئة ،ليصل
إلى نحو  10.30ماليين ،مقارنة
مــع نحو  9.25ماليين ،للفترة
نفسها من عــام  ،2021وتحقق
ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود
المصروفات التشغيلية.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت ن ـ ـس ـ ـبـ ــة إج ـ ـمـ ــالـ ــي
ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة إلــى
إجمالي اإليـ ــرادات التشغيلية
نحو  64.3بالمئة ،بعد أن كانت
نحو  57.2بالمئة خالل الفترة
ذات ـ ـهـ ــا مـ ــن ع ـ ــام  ،2021وب ـلــغ
إج ـم ــال ــي ال ـم ـخ ـص ـصــات نـحــو
 3.04مــاي ـيــن ،أي بــانـخـفــاض
بلغت نسبته  47.5بالمئة ،أو
نحو  2.75مليون ،مقارنة بنحو
 5.79ماليين ،وذلك يفسر ارتفاع
هامش صافي الربح ،حيث بلغ

نحو  16.0بالمئة ،بعد أن كان
ع ـن ــد ن ـح ــو  6.8بــال ـم ـئــة خ ــال
الفترة المماثلة من عام .2021
وت ـش ـي ــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــك إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي
ً
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودات س ـج ــل ارتـ ـف ــاع ــا
ب ـلــغ  270.4م ـل ـيــونــا ،ونـسـبـتــه
 8.6بــالـمـئــة ،لـيـصــل إل ــى نحو
 3.406مـلـيــارات دي ـنــار ،مقابل
نحو  3.135مليارات ،في نهاية
عام  ،2021وارتفع بنحو 594.8
م ـل ـي ــون ــا ،أو م ــا ن ـس ـب ـتــه 21.2
بالمئة عند ا لـمـقــار نــة بالفترة
نفسها من عام  ،2021حين بلغ
نحو  2.811مليار.
وارت ـف ــع بـنــد مــديـنــو تمويل
بنحو  154.9مليونا ،أي نحو
 6.8بــالـمـئــة ،لـيـصــل إل ــى نحو
 2.425مليار ( 71.2بالمئة من
إجمالي الـمــوجــودات) ،مقارنة
ب ـن ـح ــو  2.270مـ ـلـ ـي ــار72.4( ،
بالمئة من إجمالي الموجودات)
فــي نـهــايــة ع ــام  ،2021وارت ـفــع
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  21.3ب ـ ــا ل ـ ـم ـ ـئ ـ ــة ،أو
نـ ـ ـح ـ ــو 425.7م ـل ـي ــون ــا ،م ـقــارنــة
ب ـن ـح ــو  1.999مـ ـلـ ـي ــار71.1( ،
بالمئة من إجمالي الموجودات)
في الفترة نفسها من عام ،2021

وبلغت نسبة إ جـمــا لــي مدينو
ت ـمــويــل إل ــى إج ـمــالــي ال ــودائ ــع
نحو  83.6بالمئة ،مقارنة بنحو
 86.2بالمئة.
ً
وارتـ ـ ـف ـ ــع أي ـ ـضـ ــا ب ـن ــد ال ـن ـقــد
واألرصـ ــدة لــدى الـبـنــوك بنحو
 111.8مليونا ،أو بنحو 127.7
ً
ب ــال ـم ـئ ــة ،وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى 199.4
مليونا 5.9( ،بالمئة من إجمالي
الـ ـم ــوج ــودات) ،م ـقــارنــة بنحو
 87.6مليونا 2.8( ،بالمئة من
إجمالي الموجودات) في نهاية
عام  ،2021وارتفع بنحو 37.4
مليونا ،أو بنحو  23.1بالمئة،
مقارنة بنحو  162مليونا5.8( ،
بالمئة من إجمالي الموجودات)
في الفترة نفسها لعام .2021
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام إل ـ ـ ـ ــى أن
مـ ـطـ ـل ــوب ــات الـ ـبـ ـن ــك (م ـ ـ ــن غ ـيــر
اح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ح ـ ـقـ ــوق ال ـم ـل ـك ـي ــة)
ً
ق ــد سـجـلــت ارت ـف ــاع ــا ب ـلــغ 275
مـ ـلـ ـي ــون ــا ،أي مـ ــا ن ـس ـب ـت ــه 9.9
بالمئة ،لتصل إلى نحو 3.052
مليارات ،مقارنة بنحو 2.777
م ـ ـل ـ ـيـ ــار ،بـ ـنـ ـه ــاي ــة ع ـ ـ ــام 2021
ً
وح ـق ـقــت ارتـ ـف ــاع ــا بـنـحــو 597
مـلـيــونــا ،أي بنسبة نـمــو 24.3
بالمئة ،مقارنة بما كــان عليه

ذلك اإلجمالي في نهاية الربع
األول من العام الفائت ،عندما
بلغ نحو  2.455مليار ،وبلغت
نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إجمالي الموجودات نحو 89.6
بــال ـم ـئــة ،م ـق ــارن ــة ب ـن ـحــو 87.4
بالمئة.
وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ت ـح ـل ـي ــل
الـبـيــانــات الـمــالـيــة المحسوبة
عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس سـ ـن ــوي إلـ ـ ــى أن
جميع مــؤشــرات ربحية البنك
قــد ارتـفـعــت مـقــارنــة مــع الفترة
نفسها من عام  ،2021إذ ارتفع
م ـ ــؤش ـ ــر ال ـ ـعـ ــائـ ــد عـ ـلـ ــى م ـع ــدل
ح ـق ــوق ال ـم ـســاه ـم ـيــن ال ـخــاص
بـمـســاهـمــي الـبـنــك ( )ROEإلــى
نحو  3.8بالمئة ،مقارنة بنحو
 1.6بالمئة.
وارتفع أيضا مؤشر العائد
ع ـلــى م ـع ــدل م ــوج ــودات الـبـنــك
( )ROAإ ل ــى نـحــو  0.3بالمئة،
م ـقــارنــة م ــع نـحــو  0.2بــالـمـئــة.
وارتـ ـ ـف ـ ــع الـ ـع ــائ ــد عـ ـل ــى م ـع ــدل
رأسمال البنك ( )ROCإلى نحو
 9.1بالمئة ،مقارنة بنحو 3.9
بالمئة ،وكذلك ارتفعت ربحية
ال ـس ـه ــم ( )EPSإلـ ــى نـ ـح ــو2.31
فلس ،مقارنة بنحو  0.95فلس،

ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة م ـعــززة
بخدمات سياحية في معظمها
للعالج بــالـخــارج ،يصرف على
الشقين ما يكفي إلنشاء أفضل
مـسـتـشـفـيــات ال ـع ــال ــم ،لتصبح
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وج ـ ـ ـهـ ـ ــة لـ ـلـ ـخ ــدم ــات
الصحية ،وتظل خدمات متخلفة
رغم ذلك ،وال أحد يهتم.
الـبـنــى الـتـحـتـيــة عـمــرهــا أقــل
م ــن ن ـصــف ال ـع ـمــر االف ـت ــراض ــي
لمثيالتها ،وتكلفتها مضاعفة،

وح ـ ـصـ ــى الـ ـ ـط ـ ــرق ي ـت ـط ــاي ــر،
ومبان ضخمة لخدمات عامة
فيها نواقص كبيرة ،وثاني
أسـ ــوأ م ـطــار ف ــي ال ـعــالــم ،وال
أحد يهتم.
ول ـ ـ ـعـ ـ ــل األه ـ ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ــو خ ـل ــل
ميزان العمالة ،أسعار النفط
ً
وإنـتــاجــه حـتـمــا إل ــى هـبــوط،
و 83ب ــال ـم ـئ ــة م ـ ــن ال ـع ـم ــال ــة
ال ـم ــواط ـن ــة ع ـمــال ــة حـكــومـيــة
أكثر من نصفها فائضة عن
الحاجة ،ورشوة اآلباء سوف
ت ـت ـح ــول ح ـت ـم ــا إل ـ ــى ب ـطــالــة
لــأب ـنــاء ،إضــافــة إل ــى العجز
عن منحهم ضرورات الحياة
األخ ـ ـ ــرى م ــن ت ـع ـل ـيــم وس ـكــن
وتطبيب ...إلخ ،وال أحد يهتم.
ل ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدد حـ ـص ــر
النواقص ،لكننا نــورد أمثلة
عـلــى قـصــور فــاحــش ل ــإدارة
العامة ،والمؤلم أنــه ال يبدو
في األفق مخرج ،فأمد بداية
اإلص ـ ـ ـ ــاح مـ ـج ــرد ب ـ ــداي ـ ــة ،ال
يتطلب كــل هــذا الــوقــت ،وألــم
الواقع ال ينتج سوى مزيد من
فـقــدان األم ــل ،الـكــل كــان يأمل
فــي م ـشــروع تـنـمــوي طـمــوح،
ولدى البلد ّ
تفوق في الموارد
ومــا يكفي مــن ق ــدرات البشر
لـتـحـقـيـقــه ،ل ـكــن واق ـ ــع بــؤس
اإلدارة ال ـع ــام ــة ه ـب ــط بــذلــك
الطموح ليصبح مـجـ ّـرد أمل
متواضع بالحد من التدهور.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
ا ل ــر بـ ـحـ ـي ــة ( )P/Eنـ ـح ــو 27.3
ضعفا ،مقارنة مع نحو 52.6
ضعفا (أي تـحـ ّـســن) ،وتحقق
ذل ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع الـسـعــر
ا لـســو قــي للسهم بنسبة 26
بالمئة ،مقابل ارتفاع نسبي
أكبر لربحية السهم الواحد
(  ،)EPSو بـ ـنـ ـح ــو 143.2
بالمئة عن مستواهما في
نهاية مارس  .2021وبلغ
مؤشر مضاعف السعر/
الـقـيـمــة الــدف ـتــريــة ()P/B
نحو  1.1مرة مقارنة مع
 0.8مرة للفترة نفسها
من العام السابق.

عام ،وعلى االستثمار والتجارة على األمد القصير،
وانسحاب السياسات التوسعية المالية والنقدية.
ويعتقد البنك الدولي أن أكبر المتضررين هي
ال ــدول النامية ،ويتوقع أن ينخفض فيها معدل
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنحو
 %5مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة ،ويعتقد أن
ً
دوال عديدة سوف يصعب عليها اجتناب الركود،
أي النمو السالب.
وفــي التقرير إش ــارة إلــى أن حقبة سبعينيات
وثمانينيات القرن الفائت ،التي كابد فيها العالم
حالة غير مسبوقة من تزامن الركود والتضخم،
احتاجت مــن االقـتـصــادات الرئيسية رفــع أسعار
ً
ً
الفائدة إلى مستويات عالية ،وأدت دورا رئيسيا
في تجاوز تلك األزمة ،ولعل البنك الدولي يوحي
ً
بأن ذلك ما سوف يحدث مستقبال.
وأع ــرب التقرير عــن االعـتـقــاد بــأن حجم ديــون
العالم العامة والخاصة التي تعدت ثالثة أضعاف
حجم اقتصاده ،وأسعار األسهم في البورصات،
التي ارتفعت إلــى مستويات ال يبررها األداء وال
الـمـخــاطــر ،والـتـهــديــد ال ــذي تمثله زيـ ــادة أسـعــار
الـفــائــدة على كليهما ،يجعل مــن تــوقـعــات البنك
الدولي لمعدالت النمو الهابطة توقعات متفائلة.
وفــي الـكــويــت ،حـيــث تـتــأثــر أوضــاعـهــا المالية
واالقتصادية والسياسية بعاملين مهددين من
ضعف نمو االقتصاد العالمي ومخاطره القادمة،
وه ـمــا الـنـفــط واالس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة ،الب ــد أن
تـسـتـغــل الــزمــن الـقـصـيــر لـ ــرواج س ــوق الـنـفــط في
تكوين احتياطي مالي للطوارئ؛ حتى ال تتكرر
ً
لديها أزمة حريق السيولة لعام  ،2020وهي حتما
قادمة إن استمر مسار سياساتها على
وضعه الحالي.

ةديرجلا

•
العدد  / 5053األحد  12يونيو 2022م  13 /ذو القعدة 1443هـ

economy@aljarida●com

«األسواق» تستطلع الرأي لخطتها االستراتيجية الثالثة
أطـ ـلـ ـق ــت هـ ـيـ ـئ ــة أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال إعـ ـ ــداد
استراتيجيتها الثالثة بتاريخ  ،2022 /03 /30التي
ستغطي التوجهات المستقبلية للهيئة للسنوات
األربع المقبلة ( 2024 /2023حتى ،)2027 /2026
إذ ت ــم ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق داخـ ـل ــي م ــن كـ ـ ــوادر الـهـيـئــة
المتخصصة لتنفيذ عملية إ عــداد وتصميم هذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـق ـيــادة مـكـتــب االس ـتــرات ـي ـج ـيــات،
ح ـتــى ن ـهــا يــة م ـ ــارس  ،2023ك ــي ي ـب ــدأ ا ل ـع ـمــل فــي
االستراتيجية الثالثة فور انتهاء االستراتيجية
الحالية.
ً
وقالت الهيئة ،في بيان ،إ نــه استكماال لجهود
«أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال» ف ــي ت ـن ـف ـيــذ أول ـ ــى م ــراح ــل إعـ ــداد
ا سـتــرا تـيـجـيـتـهــا ا لـثــا لـثــة ،ا لـتــي تـتـضـمــن التحليل
الداخلي وتحديد الطموحات االستراتيجية ،وفي
سبيل التوصل إلى الطموحات االستراتيجية على
مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي،
َ َ
ـواص ــل ــت «أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال» م ــع ك ــل أص ـحــاب
ف ـقــد ت ـ
الـمـصـلـحــة مــن ذوي الـعــاقــة بــأعـمــالـهــا ،لـلــوقــوف
على احتياجاتهم التي يرون أهميتها التي تتطلب
مساهمة الهيئة وأكاديمية أسواق المال في الفترة
مــن  2023حتى  ،2027مــع طلب أي مــا حـظــات أو
مقترحات أخرى إلضافتها في سياق استراتيجية
الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة.

وأض ــاف ــت أن ـه ــا ن ـش ــرت ف ــي  29م ــاي ــو ال ـمــاضــي
ً
ً
استطالعا عاما للرأي في موقعها اإللكتروني مع
إشعار كل المسجلين في بوابة الهيئة اإللكترونية
وال ـشــركــات ال ـمــدرجــة فــي ال ـســوق األول وشــركــات
الوساطة بفتح الباب للمشاركة باالستبيان ،كما
تم اإل عــان عن االستطالع في الصفحة الرئيسية
للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل.
و تــم ا لـتــوا صــل كــذ لــك مــع مختلف ا لـجـهــات ذات
الـعــاقــة بــأعـمــال الـهـيـئــة ،والـتــي مــن أهـمـهــا وزارة
التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وشركة
بورصة الكويت لألوراق المالية والشركة الكويتية
للمقاصة ،عالوة على التواصل مع جهات حكومية
أخرى لهذا الغرض ،مثل الهيئة العامة لمكافحة
ال ـف ـس ــاد ووحـ ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
وه ـي ـئ ــة ت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر ووح ـ ــدة
تنظيم التأمين ،إضافة إلى الجهات المحلية مثل
اتحاد شركات االستثمار والجمعية االقتصادية
الكويتية وجمعـية المحللين الماليين وجامعة
الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت الستطالع
مرئياتهم بهذا الخصوص.
وذكرت أن جهود فريق الهيئة امتدت في عملية
التحليل ا لــدا خـلــي لــدى الهيئة بــا لـبــدء فــي حصر
تــو جـهــات و تـطـلـعــات أ ع ـضــاء مـجـلــس المفوضين

ورؤ سـ ـ ـ ــاء ق ـط ــا ع ــا ت ـه ــا و ك ـ ــل ا ل ـم ـك ــا ت ــب واإلدارات
وال ـ ــوح ـ ــدات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،وس ـي ـت ــم ت ـح ـل ـيــل ردود
استطالع رأي كل من الجهات الخارجية والداخلية
في سبيل الوصول إلى الطموحات االستراتيجية
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـهـيـئــة بـشـكــل مــوحــد وصـيــاغـتـهــا
بشكل واضح وواقعي.
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اقتصاد

«االستثمار الجماعي» تستوفي
مدة توفيق األوضاع
أع ـل ـن ــت ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال قـ ـي ــام ج ـم ـي ــع ص ـن ــادي ــق
االستثمار وأنظمة االستثمار الجماعي بتقديم طلبات
توفيق أوضاع األنظمة األساسية والعقود؛ بما يتوافق
مــع األح ـكــام ال ـجــديــدة خ ــال ال ـمــدة ال ـم ـقــررة الـتــي انتهت
.2022/5/31
ورغم ضخامة التعديالت التي تم إدخالها على الكتاب
الـثــالــث عـشــر (أنـظـمــة االسـتـثـمــار الـجـمــاعــي) مــن الالئحة
التنفيذية ،وما تخللته الفترة السابقة من فترات إعداد
ل ـل ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة وس ــاع ــات ال ـع ـمــل الـمـخـفـفــة ف ــي شهر
رم ـضــان ال ـم ـبــارك ،ف ــإن جـمـيــع مــديــري أنـظـمــة االسـتـثـمــار
الجماعي أبدوا التزامهم بالتاريخ المحدد.
ً
وب ـهــذا ال ـصــدد ،وتـسـهـيــا ل ــإج ــراء ات الـمـطـلــوبــة بهذا
الشأن ،وضعت الهيئة بعض النماذج االسترشادية وتم
عقد العديد من االجتماعات التوعوية مع مديري أنظمة
االستثمار الجماعي طوال الفترة السابقة حتى يتسنى
للجميع ا سـتـيـفــاء ا لـمـتـطـلـبــات ا لــاز مــة عـلــى نـحــو سلس
ً
وأك ـثــر فــاعـلـيــة ،عـلـمــا أن الـهـيـئــة سـتـقــوم بــدراســة طلبات
توفيق األوضاع والتواصل مع مديري أنظمة االستثمار
ً
الجماعي تمهيدا ال عـتـمــاد األ نـظـمــة األ ســا سـيــة والعقود
بشكل نهائي.

القانونية
المشورة
تقدم
للمحاماة»
«ميسان
«الكويتية» تنطلق إلى «مدريد» و«ملقا»
لـ «أوالد علي الغانم للسيارات»
في إتمام أول طرح ثانوي لألسهم بنسبة  %45وإدراج الشركة في السوق األول
قـ ــامـ ــت شـ ــركـ ــة م ـ ـي ـ ـسـ ــان ل ـل ـم ـح ــام ــاة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ب ـت ـق ــدي ــم
ا لـ ـمـ ـش ــورة ل ـش ــر ك ــة أوالد ع ـل ــي ا ل ـغ ــا ن ــم
للسيارات (الغانم) بصفتها المستشار
القانوني الوحيد ،بشأن الطرح الثانوي
ل ــأ سـ ـه ــم ب ـن ـس ـب ــة  %45م ـ ــن رأ س ـ ـمـ ــال
الشركة المصدر والمدفوع وإدراجها في
السوق األول في بورصة الكويت.ويعد
هذا اإلدراج األول من نوعه في السوق
ال ـك ــوي ـت ــي وأسـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال الـخـلـيـجـيــة
بشكل عام ،اذ تجاوزت طلبات االكتتاب
باألسهم المطروحة  11مــرة ،ووصلت
قـيـمــة االك ـت ـتــابــات ال ــى ثــاثــة م ـل ـيــارات
دوالر أميركي.
وأ سـســت شــر كــة علي الغانم وأوالده
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات عـ ـ ــام  ،1986و هـ ـ ــي ش ــر ك ــة
كويتية رائدة في قطاع السيارات وقطع
ا لـغـيــار ،واحتضنت هــذه الشركة أفخم
العالمات التجارية في عالم السيارات
وقطع الغيار.
وتمتد منشآت الشركة على مساحة
أكثر مــن  22000متر مــر بــع ،و هــي تدير
واحـ ـ ــدة م ــن أك ـب ــر ص ـ ــاالت الـ ـع ــرض فــي
العالم واألكبر في الكويت.
وقـ ــدمـ ــت ش ــرك ــة م ـي ـس ــان م ـشــورت ـهــا
بصفتها المستشار القانوني الوحيد
في مختلف الجوانب وشتى المسارات
الـ ـت ــي ي ـن ـط ــوي ع ـل ـي ـهــا ه ـ ــذا الـ ـن ــوع مــن
العمليات القانونية المعقدة ،وكان من
أبرز خدمات شركة ميسان االستشارية
ت ـق ــدي ــم خ ـط ــة ق ــان ــون ـي ــة إلعـ ـ ــادة هـيـكـلــة
الشركة وشركاتها التابعة وتنفيذها،
بــاإلضــافــة إلــى الـقـيــام بــإعــداد الــدراســة
ال ـقــانــون ـيــة ال ـنــاف ـيــة ل ـل ـج ـهــالــة ،وإعـ ــداد
جميع المستندات القانونية بما فيها
ن ـشــرة االك ـت ـتــاب بــالـتـعــاون مــع مــديــري

طارق يحيى

عبدالوهاب صادق
االكتتاب المشتركين حتى إدراج الشركة
في السوق األول في بورصة الكويت.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور عـ ـ ـب ـ ــدال ـ ــوه ـ ــاب
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف صـ ـ ــادق ،ال ـم ـس ـت ـش ــار فــي
شـ ــركـ ــة مـ ـيـ ـس ــان وق ـ ــائ ـ ــد فـ ــريـ ــق ال ـع ـم ــل
ً
ال ـق ــان ــون ــي ق ــائ ــا :ك ــان ــت ه ــذه الـصـفـقــة
خـ ـط ــوة رئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
ومشاركتها في أ ســواق المال المحلية
م ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول أح ـ ـ ـ ــد ب ـ ــائـ ـ ـع ـ ــي الـ ـتـ ـج ــزئ ــة
الرئيسيين لـلـسـيــارات إ لــى ا لـســوق في
ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــت م ـم ــا ي ـم ـث ــل ع ــام ــة ف ــارق ــة
ً
للعائلة ،و هــذا يمثل بالتأكيد اتجاها
ً
مـ ـمـ ـت ــازا ل ـن ـمــو س ـ ــوق واقـ ـتـ ـص ــاد دول ــة
ً
الكويت ،متمنيا أن تحذو بقية الشركات
الـعــائـلـيــة ح ــذوه ــا ،لـمــا لـهــا مــن إضــافــة
كـبـيــرة عـلــى ال ـســوق وأهـمـيــة السـتـمــرار
الشركات العائلية.
كـمــا عـلــق ال ـشــريــك ورئ ـيــس مـمــارســة

أ ســواق ا لـمــال فــي شركة ميسان ،طــارق
ً
يحيى قــا ئــا  :يسعدنا تقديم المشورة
ل ـشــر كــة أوالد ع ـلــي ا ل ـغ ــا ن ــم ل ـل ـس ـيــارات
ب ـشــأن ه ــذه الـصـفـقــة ال ــرائ ـع ــة ف ــي وقــت
تم فيه تحديث لوائح بورصة الكويت
ولوائح أ ســواق المال من أ جــل تحسين
السوق .هذه الصفقة هي انعكاس آخر
ل ـن ـقــاط ال ـق ــوة واإلم ـك ــان ـي ــات ف ــي شــركــة
مـيـســان ،ويـسـعــدنــا أن نـكــون ج ــزء ا من
هذا اإلنجاز المتميز.
وق ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ل ـش ــرك ــة
ميسان كل من طــارق يحيى ،والدكتور
عبدالوهاب عبداللطيف صــادق ،بدعم
م ــن جـمـيــع الـ ـك ــادر ال ـقــانــونــي ف ــي قـســم
أسواق المال لدى شركة ميسان.

« »KIBيحصد جائزة أفضل صفقة
تمويل مشترك إسالمية
من منصة الشرق األوسط للسندات والقروض والصكوك

خالل استالم الجائزة
يـ ــواصـ ــل ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت ال ـ ــدول ـ ــي « »KIBن ـمــوه
المتصاعد ،وتقدمه في مجال التمويل اإلسالمي،
عبر مشاركاته الناجحة فــي الصفقات التمويلية
ً
العالمية ،إذ أعلن أخيرا فــوز أحــدث صفقة تمويل
مشترك كان البنك من منظميها بلقب «أفضل صفقة
تمويل مشترك إسالمية لعام  ،»2021ضمن برنامج
جــوائــز منصة Bonds, Loans & Sukuk Middle
 Eastاإلعــام ـيــة ،حـيــث اشـتـمـلــت الـصـفـقــة الــدولـيــة
ال ـف ــائ ــزة ع ـلــى ت ـمــويــل ت ـق ـل ـيــدي/إســامــي مـشـتــرك،
ثنائي الشريحة ،بقيمة  3مـلـيــارات دوالر ،والــذي
منح لــوزارة المالية بمصر ،وشاركت في تنظيمه
مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والمصرفية
في الشرق األوسط.
ويعد برنامج جوائز Bonds, Loans & Sukuk
 Middle Eastمــن أرقــى المنصات التكريمية على
مستوى العالم ،والتي أسست منذ عام  2015لتقييم
وتكريم الصفقات األكثر ابتكارا وريادة على مستوى
المنطقة ،والتابعة للكيانات السيادية والشركات
والمؤسسات المالية ،المصدرة منها ،والمتمول،
ومــن هــذا المنطلق ،قــامــت لجنة التحكيم التابعة
للجهة التكريمية باختيار صفقة التمويل المشترك،
التي شارك فيها  ،KIBضمن أفضل الصفقات التي
رشـحــت للعام لتفوز باللقب ،بعد إج ــراء عمليات
بـحــث وفـحــص دقـيـقــة ،مستندة إلــى عــدة معايير،
شملت حجم الصفقة ومدتها وهيكلها وتوزيعها؛

مع تحليل شامل ودراسة وافية عن خلفية المتمول
وإمكانية وصولمإلى التمويل؛ عالوة على الجودة
ال ـعــال ـيــة ال ـت ــي ن ـف ــذت ب ـهــا ت ـلــك ال ـص ـف ـقــة ،وكـيـفـيــة
وصولها إلى مستويات جديدة من السيولة ،فضال
عــن هيكلتها الـمـبـتـكــرة وم ــدى قــدرت ـهــا عـلــى فتح
أسواق جديدة.
ب ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،قـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــإدارة
المصرفية الــدولـيــة وال ـشــركــات الـكـبــرى فــي «»KIB
ً
مـحـمــد خ ــدي ــري« :ن ـح ــن ح ـق ــا فـ ـخ ــورون ب ـمــا قمنا
بإنجازه إلتمام هذه الصفقة الدولية بنجاح ،حيث
يـعـكــس اس ـت ـمــرارنــا فــي حـصــد مـثــل ه ــذه الـجــوائــز
التقديرية العالمية التزامنا بالمساهمة الفعالة في
تنمية قطاع التمويل اإلسالمي بالسوقين المحلي
واإلقليمي ،كما يؤكد نجاح خططنا االستراتيجية
الـهــادفــة إلــى تنويع محفظة الـتـمــويــات وتوسيع
ن ـطــاق أنـشـطـتـنــا الـتـمــويـلـيــة بـمــا يتضمن تحديد
الفرص المربحة في الكويت وخارجها ،مما يعزز
مكانتنا التنافسية بين المؤسسات المالية اإلقليمية
والعالمية ،ويرسخ ريادتنا ضمن القطاعين المالي
والمصرفي».
وأش ــاد خــديــري ب ـقــدرات الـبـنــك الـتــي مكنته من
إتمام مثل هذه الصفقة المشتركة المهمة بنجاح،
ً
مــؤكــدا دورهــا المحوري الــذي انعكس على نجاح
نهج « »KIBالمتقدم.

رزوقي وأغيالر ومسؤولو «الكويتية» والسفارة
ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة
ل ـتــوس ـيــع ش ـب ـكــة خ ـط ــوط ـه ــا ،وت ـطــويــر
خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات
الجودة ،أعلنت شركة الخطوط الجوية
الكويتية إطالق أولى رحالتها التجارية
المجدولة إلى مدينتي مدريد وملقا في
إسـبــانـيــا ،بــواقــع  3رح ــات بــاألسـبــوع،
أي ـ ـ ــام الـ ـسـ ـب ــت وال ـ ـثـ ــاثـ ــاء وال ـخ ـم ـي ــس،
ً
اعتبارا من أمس.
وقـ ــال الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـخـطــوط
الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي:
« يـ ـس ــر ا لـ ـخـ ـط ــوط ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة أن تـطـلــق
رح ــات ـه ــا إل ــى مــدي ـن ـتــي م ــدري ــد ومـلـقــا
في إسبانيا ،واللتين تعتبران من أهم
الوجهات لعمالء الشركة الكرام ،إذ يأتي
إ طــا قـهـمــا ا سـتـجــا بــة للطلب الملحوظ

«التجاري» يستقبل «كافيه »312
انطالقا من حرصه على االهتمام بجميع شرائح المجتمع
ودعــم المشاريع الصغيرة ،السيما المشروعات التي يقوم
عـلـيـهــا ذوو الـهـمــم وم ـت ـحــدو اإلع ــاق ــة ،ق ــام الـبـنــك ال ـت ـجــاري،
بالتعاون مع «كافيه  ،»312المقهى األول من نوعه في الكويت،
والـ ــذي ي ــدار بــالـكــامــل مــن قـبــل ذوي ال ـه ـمــم ،لـتـقــديــم الـقـهــوة
والمأكوالت الخفيفة لجميع موظفي البنك ،لمدة  10أيام في
مقر البنك الرئيسي ،ومبنى البنك الواقع بشارع بيروت.
فــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت نــائـبــة ال ـمــديــر ال ـع ــام ،ق ـطــاع الـتــواصــل
المؤسسي ،أماني الورع« :يأتي تعاون البنك التجاري الكويتي
مع كافيه  312تحت مظلة برنامجه للمسؤولية االجتماعية،
والــذي يحرص من خالله على تمكين ذوي الهمم ودعــم كل
المبادرات التي تساعد على تنمية قدراتهم ،وتدفعهم نحو
تأسيس حياة مهنية ناجحة ،حرصا من البنك على تأصيل
النظرة االيجابية تجاه فئة ذوي الهمم بتوفير كل سبل الدعم
والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرص االنخراط ضمن نسيج
المجتمع ودمجهم مع أقرانهم األصحاء وتأهيلهم للتغلب على
التحديات والمعوقات التي تواجههم».
وبينت الورع أن فئة ذوي الهمم ومتحدي اإلعاقة عادة ما
تحظى بالرعاية والدعم من قبل «التجاري» ،لتفعيل دورهم
من خــال العديد من البرامج والـمـبــادرات المعدة خصيصا
من أجل االرتقاء بالجوانب االجتماعية والعملية لذوي الهمم.
وف ــي خـتــام الـفـعــالـيــة ،تــوجــه الـقــائـمــون عـلــى «كــافـيــه »312
بــالـشـكــر للبنك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي عـلــى حـســن االسـتـضــافــة
والتفاعل مــن قبل موظفي البنك مــع الـخــدمــات والمنتجات
التي تم تقديمها من قبل الفريق العامل في «كافيه  »312من
ذوي الهمم.
وتــوج ـهــت الـ ــورع بــالـشـكــر إل ــى فــريــق «كــاف ـيــه  »312على
جهودهم وتعاونهم مع الموظفين ،مؤكدة استمرار «التجاري»
في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة ،بهدف دعم
وتشجيع المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص للمساعدة
في نهوض النشاط االقتصادي بالكويت.

مجلس إدارة البنك واإلدارة التنفيذية مع «كافيه »312

والمتنامي لجمهور المسافرين الكرام
فــي دو لـتـنــا الحبيبة ا لـكــو يــت ،بــل و فــي
منطقة الخليج العربي».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف رزو قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي« :أن ا لـ ـخـ ـط ــوط
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ت ـس ـي ــر نـ ـح ــو خـ ـط ــى ثــاب ـتــة
ف ــي خـطـطـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـلـتــوســع
ً
فــي شبكة خـطــو طـهــا ،إذ أ طـلـقــت أ خـيــرا
ً
عــددا من الوجهات ،في مقدمتها ا لــدار
ال ـب ـي ـض ــاء ومــان ـش ـس ـتــر واإلس ـك ـن ــدري ــة
وشـ ـ ــرم ال ـش ـي ــخ وسـ ــوهـ ــاج وطـ ــرابـ ــزون
وبودروم وإزمير وميكونوس وصاللة
ً
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا سـ ــراي ـ ـي ـ ـفـ ــو ،وسـ ـيـ ـت ــم إط ـ ــاق
رحـ ـ ــات ج ــدي ــدة الـ ــى ن ـي ــس ال ـفــرن ـس ـيــة
وفيينا بالنمسا خــال األ ي ــام المقبلة،
يـلـيـهــا اف ـت ـت ــاح وت ـش ـغ ـيــل خ ـط ــوط مـثــل
ك ــوااللـ ـمـ ـب ــور الـ ـم ــالـ ـي ــزي ــة وك ــاتـ ـم ــان ــدو

الـ ـنـ ـيـ ـب ــالـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـهـ ــور الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة».
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ت ــم اخ ـت ـي ــار ط ــائ ــرة
إ يـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــاص  A330neoاأل ح ـ ـ ـ ـ ـ ــدث ف ــي
ً
صناعة ا لـطـيــران ،ا لـتــي انضمت أ خـيــرا
إلــى أسـطــول الـخـطــوط الـكــويـتـيــة ،لنقل
رك ــاب ـن ــا األع ـ ـ ــزاء إلـ ــى مــدي ـن ـتــي م ــدري ــد
وملقا ،لما تحتويه الطائرة من مميزات
تـكـنــولــوجـيــة وتـقـنـيــات فــائـقــة وات ـســاع
مـقــاعــدهــا ،الـتــي تـتــواكــب مــع أح ــدث ما
يقدمه قطاع النقل الجوي.
حـضــر حـفــل افـتـتــاح وجـهـتــي مــدريــد
وملقا المهندس معن رزو ق ــي ،وسفير
إ سـبــا نـيــا لــدى ا لـكــو يــت ميغيل خوسي
أغـ ـ ـي ـ ــار ،وع ـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن فــي
الشركة.

١٦
اقتصاد
تصاعد التضخم يدعم سياسات «الفدرالي» برفع الفائدة
ةديرجلا
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• «وول ستريت» تنهي األسبوع على انخفاض حاد مع تزايد القلق
• بايدن :التضخم سيستمر فترة ...وشركات النفط تتحمل المسؤولية

حذر الرئيس األميركي جو
بايدن من أن التضخم في
الواليات المتحدة قد يستمر
«فترة» بعد أن أظهرت
بيانات أمس األول ،أن
ضغوط األسعار الحساسة
ً
سياسيا تسارعت بشكل غير
متوقع في األسابيع األخيرة.
وقال« :سوف نتعايش
مع هذا التضخم فترة من ً
الوقت .سينخفض تدريجيا
لكننا سنعيش معه فترة من
الوقت».

تراجع مؤشر
ستاندرد آند بورز
 500بواقع 117.05
نقطة بما يعادل
 2.91في المئة
ليغلق عند 3900.77
نقطة

أغـ ـلـ ـق ــت األس ـ ـه ـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــة
على انـخـفــاض ح ــاد ،مـســاء أمس
األول ،وس ـج ـلــت أك ـب ــر انـخـفــاض
أسـبــوعــي بالنسبة الـمـئــويــة منذ
يناير الماضي ،إذ أدى ارتفاع أكبر
م ــن الـمـتــوقــع ف ــي تـضـخــم أسـعــار
المستهلكين في الواليات المتحدة
فـ ــي م ــاي ــو إلـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ــادة مـ ـخ ــاوف
المستثمرين من زي ــادات أكبر في
أسعار الفائدة من جانب مجلس
االحتياطي االتحادي.
وق ـ ـ ــادت أس ـه ــم الـتـكـنــولــوجـيــا
والـنـمــو ،الـتــي تعتمد تقييماتها
بشكل أكبر على التدفقات النقدية
المستقبلية ،االنخفاض.
وب ـعــد تـقــريــر الـتـضـخــم ،بلغت
عوائد سندات الخزانة األميركية
ألجل  10سنوات  3.152في المئة،
وهــو أعـلــى مستوى منذ التاسع
من مايو.
وأظ ـ ـهـ ــر ت ـق ــري ــر وزارة الـعـمــل
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن مـ ــؤشـ ــر أسـ ـع ــار
المستهلكين ارتفع بنسبة واحد
ف ــي ال ـم ـئــة ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي بعد
ارتفاعه  0.3بالمئة في أبريل .وكان
اقتصاديون استطلعت «رويترز»
آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار
المستهلكين الشهري بنسبة 0.7
في المئة.
وع ـل ــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي ،ارت ـفــع
مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة
 8.6بالمئة في أكبر زيادة منذ عام
 ،1981بعد قفزة بنسبة  8.3بالمئة
في أبريل.
وهـيـمــن التقلب عـلــى ت ــداوالت
األسهم هذا العام ،وارتبط البيع في
اآلونة األخيرة إلى حد بعيد بعدم
اليقين بـشــأن تــوقـعــات التضخم
وأسعار الفائدة.
وت ــراج ــع مــؤشــر سـتــانــدرد آنــد
بـ ــورز  500ب ــواق ــع  117.05نقطة
بما يعادل  2.91في المئة ،ليغلق
عند  3900.77نقطة ،بينما خسر
المؤشر ناسداك المجمع 415.07
نقطة بما يعادل  3.53بالمئة إلى
 11339.16نقطة .وتراجع مؤشر داو
جونز الصناعي  882.47نقطة أو
 2.73في المئة إلى  31395.72نقطة.
وبحسب الـبـيــانــات ،فقد خسر
ستاندرد آند بورز خالل األسبوع
 5.06في المئة وداو جونز  4.58في
في المئة.
المئة وناسداك ّ 5.60
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ح ـ ــذر الــرئـيــس

النفط يتراجع مع ارتفاع التضخم
في أميركا واإلغالق بالصين
انخفض سعر النفط أمس االول مع فرض الصين إجراءات إغالق
جديدة لمكافحة كوفيد 19-وارتفاع أسعار المستهلكين األميركيين
أكثر من المتوقع.
وتــراجــع خــام برنت  1.06دوالر إلــى  122.01دوالرا للبرميل عند
التسوية .كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي بمقدار
 84سنتا إلى  120.67دوالرا للبرميل.
وسجل الخامان القياسيان مكاسب أسبوعية بلغت  1.9بالمئة
لبرنت ،و 1.5بالمئة للخام األميركي.
وتعرضت األسعار لضغوط بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين
الصادر عن وزارة العمل األميركية .وتسارعت أسعار المستهلكين
في الواليات المتحدة في مايو الماضي حيث سجلت أسعار البنزين
مستوى قياسيا ،وارتفعت تكلفة الخدمات بشكل أكبر ،مما يشير
إلى أن مجلس االحتياطي االتحادي قد يواصل رفع أسعار الفائدة
لمكافحة التضخم.
وأدت ذروة الطلب على الوقود في الصيف بالواليات المتحدة إلى
دفع البنزين إلى ما يقرب من خمسة دوالرات للغالون.
وفرضت أجزاء من شنغهاي قيودا جديدة لمكافحة كوفيد ،وأعلنت
المدينة الصينية عن جولة من الفحوص الجماعية لماليين السكان.
وزادت واردات الصين من النفط الخام في مايو  12بالمئة تقريبا
عنها قبل عام( .رويترز)

األميركي جو بايدن من أن التضخم
في الــواليــات المتحدة قد يستمر
«فـ ـت ــرة» ،بـعــد أن أظ ـه ــرت بـيــانــات
ضـغــوط األسـعــار
أم ــس األول ،أن ً
الحساسة سياسيا تسارعت بشكل
غير متوقع في األسابيع األخيرة.
وقال بايدن خالل فعالية لجمع
تـ ـب ــرع ــات ل ـل ــدي ـم ــوق ــراط ـي ـي ــن فــي
بـيـفــرلــي هـيـلــز« :سـ ــوف نتعايش
من الوقت.
مع هذا التضخم فترة ً
س ـي ـن ـخ ـف ــض تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا ل ـك ـن ـنــا
سنعيش معه فترة من الوقت».
وجـ ـ ـ ـ ــاءت هـ ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات
الـحــذرة خــال فعالية استضافها
سابان
الملياردير اإلعالمي حاييم
ً
فــي وقــت تــواجــه اإلدارة ضغوطا
متزايدة قبل انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس فــي الثامن
مــن نوفمبر إذ أصبحت سيطرة
الديموقراطيين بزعامة بايدن على
الكونغرس على المحك.
وات ـه ــم ب ــاي ــدن ص ـنــاعــة الـنـفــط
األميركية ،وشركة إكسون موبيل
عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ،أم ــس
األول باستغالل نقص اإلم ــدادات
لتضخيم األرباح.
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارع تـ ـضـ ـخ ــم أس ـ ـعـ ــار
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة فــي مــايــو ،مــع ارت ـفــاع
أسـ ـع ــار ال ـب ـنــزيــن إلـ ــى مـسـتــوى
قياسي وارت ـفــاع أسـعــار الـمــواد
الغذائية ،مما أدى إلى أكبر زيادة
سـنــويــة للتضخم ف ــي أك ـثــر من
 4عقود.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـ ــايـ ـ ـ ًـدن ،الـ ـ ـ ــذي ت ــول ــى
منصبه متعهدا بتقليل اعتماد
الــواليــات المتحدة على الوقود
األح ـ ـف ـ ــوري ،إن ـ ــه ي ــأم ــل تـســريــع
إنتاج النفط ،الذي من المتوقع أن
يصل إلى مستويات قياسية في
العام المقبلً .
الواليات المتحدة ً
ل ـك ـن ــه وجـ ـ ــه أي ـ ـضـ ــا ت ـح ــذي ــرا
للقطاع ،الــذي قفزت أربـ ًـاحــه مع
زيـ ــادة األس ـع ــار ،مـشـيــرا إل ــى أن
المستهلكين يدفعون مقابل أكثر
من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة
والشحن.
وق ــال بــايــدن فــي كلمة ألقاها
أمـ ـ ــام ع ـم ــال الـ ـم ــوان ــئ ومـمـثـلــي
لوس أنجلس:
النقابات في ميناء ً
«حققت إكسون أرباحا هائلة هذا
العام» .وأضاف أن شركات النفط
األميركية ال تستخدم األرباح في

التنقيب عن المزيد ،ولكن إلعادة
شراء األسهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ل ـ ـمـ ــاذا ال ي ـقــومــون
بالتنقيب؟ ألنهم يكسبون المزيد
المزيد
من األمــوال من دون إنتاج
ً
من النفط» .وخاطب إكسون قائال،
إن عليها «ال ـب ــدء ف ــي االسـتـثـمــار
والبدء في دفع ضرائبها».
وفي بيان صدر في وقت سابق
أمس األول ،حول بيانات التضخم
لشهر مايو ،انتقد بايدن صناعات
النفط والغاز والتكرير األميركية
الستغاللها «التحدي الذي خلقته
الحرب في أوكرانيا كسبب لجعل
األم ــور أس ــوأ بالنسبة للعائالت،
مــن خ ــال جـنــي أربـ ــاح مـفــرطــة أو
رفع األسعار».
وسجلت إكـســون أكبر أربــاح
رب ــع سـنــويــة لـهــا فــي  7سـنــوات
عـنــدمــا أعـلـنــت عــن أربـ ــاح الــربــع
الرابع في فبراير.
كـمـ ًـا سجلت «ش ــل» فــي مايو
أرباحا قياسية في الربع األول،

بينما سجلت شركتا تشيفرون
وبــي.بــي أفضل نتائج لهما في
 10سنوات.
وقــالــت العديد مــن الشركات،
إنها تخفض اإلنفاق الذي يمكن
أن ي ـعــزز إن ـت ــاج الـنـفــط لخفض
أسعار الخام التي تزيد على 100
دوالر للبرميل ،ألن هــذا هــو ما
يطلبه المستثمرون.
ص ـ ـبـ ــح ارت ـ ـ ًفـ ــاع الـتـكــالـيــف
وأ ً
صــداعــا سياسيا إلدارة بايدن،
ال ـ ـتـ ــي اتـ ـ ـخ ـ ــذت ع ـ ـ ــدة إجـ ـ ـ ـ ــراءات
ف ــي م ـحــاولــة لـخـفـ ًـض األس ـ ًع ــار.
وشـمــل ذل ــك سحبا قياسيا من
االح ـت ـي ــاط ـي ــات االسـتــراتـيـجـيــة
األميركية ،وإعفاءات من القواعد
الـمـتـعـلـقــة بــإن ـتــاج ال ـبـنــزيــن في
ال ـص ـيــف ،وال ـت ـعــويــل ع ـلــى دول
منظمة أوب ــك الرئيسية لــزيــادة
اإلنتاج.
وحث بايدن «الكونغرس» على
إصـ ــدار تـشــريــع لخفض تكاليف
فواتير الطاقة واألدوية والشحن.

ع ـل ــى ص ـع ـيــد م ـت ـص ــل ،ارت ـف ــع
الـ ــدوالر إل ــى أ ًعـلــى مـسـتــوى فــي 4
أسابيع تقريبا مقابل سلة عمالت
أمس األول ،بعد أن أظهرت بيانات
تـ ـ ـس ـ ــارع أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
األميركيين في مايو.
ً
وفـ ـ ـ ـ ــي االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ع ـ ـشـ ــر ش ـ ـهـ ــرا
حتى مــايــو ،ارتـفــع مــؤشــر أسعار
المستهلكين األميركيين بنسبة 8.6
في المئة ،بعد ارتفاعه  8.3بالمئة
في أبريل .وكان اقتصاديون يأملون
بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين
السنوي ذروته في أبريل.
وص ـ ــدر ت ـقــريــر ال ـت ـض ـخــم قبل
رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع
بمقدار  50نقطة أســاس ،األربعاء
ال ـم ـق ـبــل .وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن يــرفــع
مجلس االحتياطي االتحادي (البنك
المركزي األميركي) سعر الفائدة
بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية
في يوليو.
ورفع البنك سعر الفائدة لليلة
واحدة  75نقطة أساس منذ مارس .

انخفاض حاد ألسهم أوروبا وسط
مخاوف من الركود
تراجعت األسـهــم األوروب ـيــة  2.7بالمئة
أم ـ ــس األول ،ب ـع ــد أن ج ـ ــاء ال ـت ـض ـخــم فــي
الواليات المتحدة أعلى من المتوقع ،مما
زاد من احتمال حدوث ركود بينما تحاول
البنوك المركزية كبح جماح األسعار.
وكانت خسائر المؤشر ستوكس  600لعموم
أوروبا واسعة النطاق ،وقادها انخفاض بنسبة
 4.8بالمئة في قطاع البنوك .وواصــل المؤشر
خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،ليقترب
من أدنى مستوى منذ  12مايو ،ويتجه لتكبد
خسائر أسبوعية بأكثر من  3بالمئة.
وهـ ــوى ال ـمــؤشــر إم .آي .ب ــي اإلي ـطــالــي 5.2
بالمئة ،إلى أدنى مستوى له في  3أشهر .وهبط
إيبكس اإلسـبــانــي  3.7بالمئة ،بينما خسرت
البورصات الرئيسية األخرى في المنطقة أكثر
من  2بالمئة لكل منها.
وج ــاء مـعــدل التضخم الــرئـيـســي لشهر
مايو في الواليات المتحدة عند  8.6بالمئة،

متجاوزا التوقعات التي بلغت  8.3بالمئة،
م ـم ــا ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
االت ـحــادي قــد يــواصــل رفــع أسـعــار الفائدة
ب ـم ـقــدار  50نـقـطــة أسـ ــاس ح ـتــى سبتمبر
لمكافحة التضخم.
ك ــان ــت األسـ ـه ــم ق ــد ت ـل ـقــت ض ــرب ــة قــويــة
يــوم الخميس ،بعد أن قــال البنك المركزي
األوروبـ ــي إنــه سيقدم الشهر المقبل على
أول رفع لسعر الفائدة منذ  ،2011وقد يقوم
بتحرك أكبر في سبتمبر.
وقال كبير االستراتيجيين في بي .سي.
إي ــه ري ـس ـيــرش ،داف ـ ــال ج ــوش ــي« ،األس ـ ــواق
فــي حــالــة مــن ال ـتــوتــر ،ألن االرت ـف ــاع الـحــاد
لـلـتـضـخــم ي ـج ـبــر ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة على
مضاعفة إجراءات تشديد السياسة.
«ال ـســؤال األه ــم هــو مــا إذا كــانــت البنوك
ُ
المركزية ستدخل االقتصاد في حالة ركود
للتغلب على التضخم».

وق ــال جــون دوي ــل نائب رئيس
ال ـتــداول فــي مونيكس يــو.إس.إيــه
التضخم اآلن أعلى مستوى له
«بلغ
ً
في  41عاما مع عدم وجود شواهد
تذكر على أنه بلغ ذروته».
«األسـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم ت ــوس ــع
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ً
خسائرها توقعا لتسريع مجلس
االحتياطي االتحادي رفع أسعار
ال ـفــائــدة .ال ـ ــدوالر يــرتـفــع  ...بفعل
العزوف عن المخاطرة».
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـ ـ ــدوالر ،ال ــذي
يقيس أداء العملة األميركية مقابل
 6ع ـم ــات رئ ـي ـس ـيــة ،بـنـسـبــة 0.7
أعلى
بــالـمـئــة إل ــى  ،104.02وه ــو
ً
مستوى منذ  17مايو  ،ومقتربا
مــن  ،105.01أعلى مستوى خالل
عقدين من الزمن كان قد المسه في
منتصف مايو.
وكانت مكاسب الدوالر واسعة
غير أن ًالين الياباني الذي
النطاقً ،
ي ـعــد م ـ ــاذا آم ـن ــا ك ــان االسـتـثـنــاء
الــرئ ـي ـســي ال ــوح ـي ــد أم ـ ــام الـعـمـلــة
األميركية.

وارتـ ـ ـف ـ ــع الـ ـي ــن ب ـن ـح ــو 0.11
بــال ـم ـئــة م ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـ ــدوالر ،بـعــد
أن أعــربــت الـحـكــومــة اليابانية
والـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ،فـ ــي ب ـيــان
مشترك ن ــادر ،عــن قلقهما إزاء
ان ـ ــزالق الـعـمـلــة ال ـيــابــان ـيــة إلــى
أدنــى مستوياتها منذ عقدين.
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ـ ــي أحـ ـ ــدث
تعامالت  134.18ين.
وارتفع الــدوالر  0.81بالمئة
مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـفـ ــرنـ ــك الـ ـس ــويـ ـس ــري
إ لـ ـ ــى  0.9883فـ ــر نـ ــك ،بـ ـع ــد أن
قالت وزارة الخزانة األميركية
الجمعة ،إن ســويـســرا واصلت
تجاوز عتبات التالعب المحتمل
بالعملة بموجب قانون التجارة
األ م ـي ــر ك ــي ل ـع ــام  ،2015لكنها
امتنعت عن تصنيفها على أنها
تتالعب بالعملة.
وتــراجــع الـ ــدوالر األسـتــرالــي
انخفض
 0.43ف ــي ال ـم ـئــة ،كـمــا
ً
الجنيه اإلسترليني واحــدا في
المئة إلى  1.2375دوالر أمريكي.

الذهب يرتفع مع تنامي
المخاوف االقتصادية

وت ــراج ـع ــت أس ـه ــم مـنـطـقــة الـ ـي ــورو 3.1
بالمئة يوم الجمعة.
كما تـصــاعــدت الـمـخــاوف بـشــأن الطلب
والنمو في الصين ،ثاني أكبر اقتصاد في
ال ـعــالــم ،بـعــد أن فــرضــت شـنـغـهــاي وبكين
قيودا جديدة لمكافحة «كوفيد .»-19
ومــن بين األسـهــم الـفــرديــة ،ارتـفــع سهم
جالكسو سميثكالين بنسبة  1.6بالمئة،
بعد أن قالت شركة األدوية إن أحد لقاحاتها
أثـ ـب ــت ن ـج ــاح ــا فـ ــي م ــرح ـل ــة مـ ـت ــأخ ــرة مــن
التجارب التي شملت كبار السن.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت أس ـ ـهـ ــم ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران
اإلقليمية ،حيث أدى الصراع العمالي في
أوروب ــا إلــى زي ــادة التوقعات بمشاكل في
السفر خالل موسم الصيف المزدحم.
وتراجعت أسهم رايان إير وإنترناشونال
كونسوليديتد إيرالينز ولوفتهانزا وويز
إير بما يتراوح بين  1.6و 4.1بالمئة.

انتعشت أسعار الذهب مرة أخرى في تعامالت متقلبة أمس األول،
مع تحول التركيز إلى المخاطر االقتصادية بعد تراجع سعر المعدن
النفيس في البداية ،عقب صــدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم
األميركي ،وعززت الرهانات على زيادات قوية في أسعار الفائدة.
وقفز سعر الذهب في المعامالت الفورية بنسبة  1.4في المئة إلى
 1873.58دوالرا ،وزادت العقود اآلجلة للذهب في الواليات المتحدة
 1.2في المئة إلى  1875.50دوالرا لألوقية ،لكن المعدن النفيس ،الذي
يعد مالذا آمنا ،سرعان ما عوض تلك الخسائر مع تقييم المستثمرين
للتداعيات االقتصادية ،ليحصل الذهب على دفعة أخرى بعد أن أظهر
مسح لجامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك األميركي انخفضت إلى
مستوى قياسي في أوائل يونيو وسط ارتفاع أسعار البنزين.
وعادة ما تقلص أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية الذهب ،ألنها
تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي
ال يدر عائدا ،كما جاء انتعاش الذهب على الرغم من قوة الدوالر،
وصعود عوائد سندات الخزانة األميركية.
ومحت الفضة ،المرتبطة بشدة بالذهب ،االنخفاض األولــي
لترتفع  1.2في المئة إلى  21.92دوالرا لألوقية ،وارتفع البالتين
 0.3في المئة إلى  973.91دوالرا ،وهبط البالديوم  0.1في المئة
إلى  1922.82دوالرا.

«المطوع التجارية» تحتفل بافتتاح بوتيك «غاغناو» «ريكسوس مصر» تنظم جولة ترويجية في الكويت
ً
احتفاال بافتتاح أول بوتيك لـ «غاغناو»
فــي ال ـكــويــت ،الـعــامــة الـتـجــاريــة العالمية
ا ل ـفــا خــرة المتخصصة بــأ جـهــزة المطابخ
االحترافية عالية الجودة ،أقامت شركة علي
ً
عبدالوهاب المطوع التجارية عشاء فاخرا
لكبار الشخصيات ،تحت عـنــوان «الغابة
ال ـســوداء» ،بحضور السفير األلماني لدى
الكويت ،ستيفان موبس.
وح ـض ــر ح ـفــل االف ـت ـت ــاح ك ــل م ــن رئـيــس
م ـج ـلــس اإلدارة ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي في
«ع ـل ــي ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـط ــوع ال ـت ـج ــاري ــة»،
ف ـي ـصــل ع ـل ــي الـ ـمـ ـط ــوع ،ونـ ــائـ ــب الــرئ ـيــس
التنفيذي علي فيصل المطوع ،والرئيس
الـتـنـفـيــذي اإلقـلـيـمــي ل ــ«غــاغ ـنــاو» ،تــومــاس
ألونسو ،باإلضافة إلى نخبة من مصممي
الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين
واختصاصيين صناعيين في الكويت إلى
جانب بعض كبار العمالء والصحافيين.
وتميز هذا الحفل بطابع فخم من خالل
تجربة عشاء غير مسبوقة ،أخذت الضيوف
إلى عالم الغابات السوداء في ألمانيا من
خ ــال ثـقــافــة طـهــي استثنائية ودي ـكــورات
حصرية .وقد أقيم مثل هذا العشاء من قبل
في كل من لوس أنجلس ونيويورك.
ك ـمــا ،اسـتـمـتــع الـحـضــور بــالـتـعــرف على
أجهزة «غاغناو» ،التي تضم مجموعة مبتكرة
مــن أجـهــزة المطابخ المصممة بعناية في
ألمانيا ،وفق أعلى المعايير العالمية ،والتي
تعكس التفنن واالبتكار والحرفية ،وتواكب
آخر وأحدث التطورات في عالم المطابخ.
كما تم تقديم عــرض طهي مباشر أمام
الحاضرين قام به الشيف الفرنسي ثيري

يلدريم :الكويت أحد أهم األسواق المصدرة للسياحة لمصر

جانب من االفتتاح
بــاب ـي ـل ـيــر ،ب ــاس ـت ـخ ــدام أجـ ـه ــزة «غ ــاغ ـن ــاو»
المبتكرة وعلى وقع أنغام الموسيقى ،حيث
عكست هذه التجربة ريادة منتجات العالمة
التجارية في توفير ثقافة طهي استثنائية
بخطوات غير اعتيادية ومزايا فريدة.
وق ــال علي الـمـطــوع« :يسعدنا الـيــوم أن
تـنـضــم ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة «غ ــاغ ـن ــاو» إلــى
محفظتنا من العالمات التجارية الفاخرة
التابعة لشركة علي عبدالوهاب المطوع
ال ـت ـج ــاري ــة ،وال ـت ــي يـبـحــث عـنـهــا أص ـحــاب
المنازل الكبيرة لتميزها بالتفرد والجودة
والمتانة والحرفية العالية .نحن اليوم ندعو
عـمــاء نــا لــزيــارة بوتيك غــاغـنــاو ،للتعرف
على أجهزة هــذه العالمة التجارية وكيف

يمكنهم تحويل منازلهم لمنازل ذكية ،أنيقة
وعصرية».
مــن جـهـتــه ،ق ــال تــومــاس ألــونـســو« :إنـنــا
على ثقة تامة بأن شركة علي عبدالوهاب
المطوع التجارية ستكون خير ممثل لنا
في دولــة الكويت ،وبــأن شريحة كبيرة من
المجتمع الكويتي ستجد في «غاغناو» كل
ما تبحث عنه من أجهزة مطبخية تحاكي
التطور واالبتكار بأعلى مستوياته ،وتتميز
بخصائص تقنية مميزة ألسلوب حياة أكثر
ً
عصرية وأكثر رقي ،فنحن نعي تماما مدى
تقدير المستهلك في الكويت ألهمية جودة
منتجات طهي الـطـعــام ،حيث لــديــه ثقافة
تذوق واضحة ومميزة».

ً
احتفاء بحلول فصل الصيف ،وعطلة عيد
األضحى المبارك ،نظمت مجموعة فنادق
ريكسوس مصر جولة ترويجية لفنادقها
الفاخرة فــي الكويت ،إذ تــم إطــاق العديد
من الفعاليات الترفيهية الصيفية المميزة
للزوار الكويتيين.
حضر الجولة ،التي أدارها المدير العام لـ
«ريكسوس مصر» اركان يلدريم ،العديد من
ممثلي وسائل االعــام الكويتية ،وممثلي
شركات السياحة والسفر بالكويت.
ورحــب يلدريم باإلعالميين خــال حفل
عـ ـش ــاء ف ــاخ ــر بـ ـم ــزاي ــا ف ـ ـنـ ــادق ري ـك ـس ــوس
مـ ـص ــر ،ق ــائ ــا« :ي ـس ـع ــدن ــي ان ارحـ ـ ــب بـكــم
ف ــي ف ـن ــادق الـمـجـمــوعــة ال ـفــاخــرة ف ــي شــرم
الشيخ والـغــردقــة والعلمين على الساحل
الشمالي لمدينة االسكندرية ،والتي يقدم
كــرم الضيافة التركية العريقة فــي أفضل
حاالتها».
وأط ـل ــق فــريــق ع ـمــل «ري ـك ـس ــوس مـصــر»
ً
خالل هذه الجولة عروضا ترويجية خاصة
للزوار القادمين من الكويت ،خالل موسم
العيد والصيف لهذا العام ،ليمنحهم فرصة
االستمتاع بــإجــازة صيفية تفوق الخيال
في ربوع شرم الشيخ والغردقة والعلمين
ُ
باإلسكندرية تبرز مكانتها الرائدة في قطاع
الضيافة الفاخرة.
وقال المدير العام« :نرحب بضيوفنا من
الكويت الشقيقة لقضاء اإلجــازة الصيفية
األروع عـلــى اإلط ــاق فــي إح ــدى منشآتها

لقطة جماعية
ال ـفــاخــرة ال ـتــي تـتـيــح لـهــم م ـشــاركــة أهلهم
وأحبائهم أجمل اللحظات عبر طيف واسع
من األنشطة الترفيهية المتميزة المتوافرة
في ريكسوس بريميوم سيغيت ،وريكسوس
شرم الشيخ ،وريكسوس العلمين ،وأجنحة
وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش».
وذكر في حديثه لالعالميين ،ان الكويت
تعتبر احد أهم األسواق المصدرة للسياحة
بالنسبة جـمـهــوريــة مـصــر الـعــربـيــة ،التي
ً
تستقبل أعدادا كبيرة من السياح القادمين
م ــن ال ـك ــوي ــت ،سـ ــواء لـلـتــرفـيــه او لــأعـمــال
والمناسبات الرسمية والخاصة.
وأوضح أن فنادق ريكسوس تعد المكان
األفـ ـض ــل ل ـق ـض ــاء ال ـع ـط ــات ال ـم ـثــال ـيــة فــي

المنطقة ،حيث بإمكانكم اكتشاف العديد
من األنشطة واالختيارات على مدار السنة
المناسبة للعائالت أو ألنفسكم ،مضيفا
«ان ـن ــا ن ـعــدكــم بــإقــامــة ال تـنـســى م ــن خــال
وسائل الراحة الفاخرة والخدمة الشخصية،
كما أن منتجعات ريكسوس تقع على شاطئ
خ ــاب خ ــاص ف ــي ش ــرم الـشـيــخ وال ـغــردقــة
والعلمين».
َ
واختتم يلدريم كلمته بالقول« :إن فصل
ٌ
الـصـيــف ف ـصــل مـثـيــر لـلـجـمـيــع ،ويـسـعــدنــا
أن نقدم لضيوفنا الـكــرام عطلة صيفية ال
َّ
تنسى .إن فنادقنا جديرة بالزيارة ،ولكل
منها عروضه الفريدة التي تتيح للضيوف
اختبار أقصى درجات المتعة».

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع معظم المؤشرات وخسائر كبيرة في أبوظبي والكويت
سوق «قطر» ينجو من الخسائر بدعم من إطالق استثمارات عمالقة في الغاز المسال
علي العنزي

تراجعت متغيرات سوق
الكويت الثالثة؛ السيولة،
وكمية األسهم المتداولة،
والصفقات ،بنسب واضحة
كانت  45و 46.5و30.4
في المئة على التوالي ،ومال
معظمه
السوق للفتور وفي ً
واستقبل ضيفا
للهدوءً ،
ً
جديدا ومميزا هو شركة
أوالد علي الغانم للسيارات
كأول شركة وكالة سيارات
ُت َ
درج في المنطقة.

م ــال أداء مــؤشــرات أس ــواق الـمــال
ب ـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
األس ـبــوعــي إل ــى ال ـتــراجــع ،وسجلت
ً
ً
 5مــؤشــرات تراجعا متفاوتا مقابل
مكاسب في مؤشرين فقط وبنسبة
م ـت ـف ــاوت ــة كـ ــذلـ ــك ،واسـ ـتـ ـم ــر مــؤشــر
ً
سوق قطر في االرتفاع ،وحقق نموا
ً
ً
إيجابيا منفردا بنسبة  2.3في المئة،
بينما أقفل مؤشر سوق عمان المالي
ً
عـلــى مـكــاســب م ـح ــدودة جـ ــدا كــانــت
ُعشر نقطة مئوية.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل خـ ـس ــر مـ ــؤشـ ــر س ــوق
أبوظبي نسبة  2.1فــي المئة ،وكــان
ً
األكـثــر تــراجـعــا تــاه مؤشر بورصة
ً
الـكــويــت ال ـعــام ثــانـيــا ،إذ فـقــد نسبة
ً
 2ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وجـ ـ ــاء ث ــالـ ـث ــا مــؤشــر
س ــوق الـمـنــامــة بـخـســارة وس ــط هي
 1.2ف ــي ال ـم ـئــة ،وف ـقــد مــؤشــر ســوق
دب ــي نسبة م ـح ــدودة كــانــت  0.3في
المئة ،واستقر مؤشر سوق األسهم
الـ ـسـ ـع ــودي ال ــرئ ـي ـس ــي ح ـ ــول نـقـطــة
األس ـ ــاس لــأس ـبــوع ال ـمــاضــي وفـقــد
فقط  1.11نقطة.

مكاسب قطرية
بـيـنـمــا ت ــم إعـ ــان اخ ـت ـيــار خمس
شــر كــات طــا قــة عالمية لتنفيذ أكبر
توسعة لحقل الشمال في قطر وبكلفة
تقديرية تصل الــى  30مليار دوالر
ً
ُيتوقع أن يتم توقيع العقود قريبا
واإلعـ ـ ــان الــرس ـمــي خ ــال األس ـبــوع
ً
القادم وهو المشروع األكبر عالميا
إلنتاج الغاز المسال في العالم ليرفع
قــدرات قطر من إنتاج الغاز المسال
العالم وهــي أكبر مصدر لــه عالميا
اآلن ،وتتجه إلى بلوغ إنتاج بكمية
ً
تـصــل إل ــى  125مـلـيــون طــن سـنــويــا
عام  2027مما دعم أداء بورصة قطر،
التي استعادت مستوى  13ألف نقطة
قبيل نهاية األسبوع بعد أن ارتفعت
مؤشراتها إلــى مستوى 13099.25
نقطة بنمو بنسبة  2.3في المئة أي
 299.13نقطة.
وبذلك يعود المؤشر إلى االنفراد
باإليجابية مرة أخرى بين مؤشرات
األس ـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة ال ـت ــي م ــازال ــت
تعاني إذ يتجه االقـتـصــاد القطري

لتسجيل فوائض مالية قياسية بدعم
ارتفاع أسعار الطاقة كذلك يستعد
ل ـبــدء ف ـعــال ـيــات ك ــأس ال ـعــالــم 2022
خالل شهر نوفمبر المقبل ،وعادت
م ـكــاســب مــؤشــر ق ـطــر إل ــى مـسـتــوى
 11.5فــي الـمـئــة م ــرة أخ ــرى ولحقت
بـ ـم ــؤش ــرات أب ــوظ ـب ــي وال ـس ـع ــودي ــة
ال ـلــذيــن ي ـت ـصــدران ال ـمــركــزيــن األول
والثاني.
واسـ ـتـ ـم ــر االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار وال ـت ـغ ـيــر
ال ـم ـح ــدود ف ــي س ـلــوك مــؤشــر ســوق
األسهم العماني ،إذ أنهى األسبوع
على مكاسب محدودة هي ُعشر نقطة
مـئــو يــة أي  2.69نقطة ليبقى حــول
مستواه السابق على  4134.56نقطة
ً
ً
ومحايدا ألداء هذا العام أيضا حيث
هي نقطة األساس لهذا العام كذلك.

أبوظبي والكويت
س ـج ــل م ــؤش ــرا س ــوق ــي أبــوظ ـبــي
والكويت أكبر خسارة بين مؤشرات
األس ـ ــواق الـمــالـيــة الـخـلـيـجـيــة خــال
تعامالت األسـبــوع الماضي ،وأقفل
مؤشر أبوظبي تعامالته يوم الجمعة
الماضي على خسارة إجمالية بنسبة
 2.1في المئة أي  208.13نقاط ليقفل
على مستوى  9628.4نقطة ،لكنه بقي
ً
محتفظا بأفضل أداء بين األســواق
المالية العالمية للعام الثاني على
ال ـت ــوال ــي ،وب ـق ـيــت مـكــاسـبــه ب ـحــدود
نسبة  14.4في المئة وفقد من قيمته
ً
نسبة  6في المئة تقريبا خالل شهر
مضى.
وساعدت أسعار النفط المرتفعة
بــالـبـقــاء عـلــى مـسـتــويــات ج ـيــدة من
ً
الربحية بينما بقي القلق مسيطرا
على األسواق بسبب اقتراب بيانات
التضخم لشهر مايو في االقتصاد
األميركي ،التي صــدرت مساء أمس
األول ،بعد إغـفــال الـســوق اإلمــاراتــي
بحوالي  3ساعات.
وخسرت مؤشرات بورصة الكويت
ً
نسبا كبيرة خالل األسبوع الماضي،
وما ربحته خالل األسبوع األول من
يــونـيــو ،وف ـقــد مــؤشــر ال ـســوق الـعــام
نسبة  2في المئة أي  155.87نقطة

ليقفل على مستوى  7609.42نقاط،
بـيـنـمــا س ـجــل م ــؤش ــر ال ـس ــوق األول
خ ـس ــارة أق ــل ك ــان ــت بـنـسـبــة  1.8في
المئة أي  152.64نقطة ليقفل على
مستوى  8436.89نقطة ،بينما تراجع
مؤشر رئيسي  50بنسبة أكبر بلغت
 2.8في المئة أي  176.81نقطة ليقفل
على مستوى  6195.55نقطة.
وكحال معظم مؤشرات األســواق
الخليجية ،تراجعت متغيرات السوق
الـ ـث ــاث ــة ال ـس ـي ــول ــة وك ـم ـي ــة األس ـه ــم
ال ـ ـم ـ ـتـ ــداولـ ــة والـ ـصـ ـفـ ـق ــات وب ـن ـســب
واضحة كانت  45و 46.5و 30.4في
الـمـئــة عـلــى ال ـت ــوال ــي ،ومـ ــال الـســوق
للفتور وفي معظمه للهدوء واستقبل
ً
ً
ً
ضيفا جديدا ومميزا هو شركة أوالد
علي الـغــانــم للسيارات ك ــأول شركة
وكــالــة س ـي ــارات ت ــدرج فــي المنطقة
وبدأت تعامالتها بارتفاع بنحو 16
في المئة عن سعر االكتتاب ،لكنها
فقدت بعض إيجابيتها وانتهت إلى

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/06/10
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2022/06/03

7.765.29

12.605.00

12.800.12

4.131.87

1.906.69

9.836.53

3.386.77

2022/06/10

7.609.42

12.603.89

13.099.25

4.134.56

1.883.14

9.628.40

3.376.50

الفرق

155.87-

1.11-

299.13

2.69

23.55-

208.13-

10.27-

التغير ()%

%2.0-

%0.0

%2.3

%0.1

%1.2-

%2.1-

%0.3-

ً
سعر  847فلسا بفارق حوالي  7.2في
المئة فقط عن سعر االكتتاب.

البحرين ودبي
تـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
بنسبة وسط بين مؤشرات األسواق
المالية الخليجية االسبوعية وفقد
نسبة  1.2في المئة أي  23.55نقطة
ليقفل على مستوى  1883.14نقطة
ً
ً
ليكسر مـسـتــوى مـئــويــا جــديــدا هو
 1900نقطة ويتراجع إلى مستويات
 1880ن ـق ـط ــة وب ـض ـغ ــط مـ ــن أس ـهــم
مــدرجــة فــي عــدة بــورصــات خليجية
ً
خـ ـص ــوص ــا الـ ـك ــوي ــت وأب ــوظـ ـب ــي إذ
أص ـب ــح اآلن س ـه ــم «جـ ــي إف إت ــش»
ً
مدرجا في الكويت ودبي وأبوظبي
إضافة إلى البلد األم البحرين.
واستقر مؤشر سوق دبي المالي
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى خ ـس ــارة
م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ب ـن ـس ـب ــة  0.3ف ـ ــي ال ـم ـئــة

ب ــال ــرغ ــم م ــن الـ ــزيـ ــادة الـ ـمـ ـط ــردة فــي
أعداد إصابات كورونا ،وفقد مؤشر
دبــي المالي نسبة  0.3في المئة أي
 10.27ن ـق ــاط لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
ً
 3376.5نقطة ليبقى محافظا على
مـكــاســب مـتــوسـطــة ل ـهــذا ال ـع ــام هي
 6.2في المئة.

قلق في «تاسي»
على الــرغــم مــن ارتـفــاعــات أسعار
الـنـفــط ومـعــانـقــة أعـلــى مستوياتها
ً
خــال أرب ــع أشـهــر تقريبا ،إذ المس
ً
سعر خام برنت مستوى  124دوالرا
للبرميل ،فإن سوق األسهم السعودي
ً
ً
أبــدى تحفظا واضـحــا في التأثر به
ً
ً
ً
وبـقــي مـنـتـظــرا أس ـبــوعــا جــديــدا من
األخـبــار وال ـق ــرارات االقـتـصــاديــة في
االقتصاد األميركي ،التي من الممكن
ً
ً
ان تعطي مؤشرا واضحا لالقتصاد
العالمي حتى نهاية هذا العام.

واستقر مؤشر السوق السعودي
ً
الــرئ ـي ـســي ع ـلــى تـغـيــر م ـح ــدود ج ــدا
كــان  1.11نقطة حـمــراء ليبقى حول
م ـس ـت ــواه ال ـس ــاب ــق ع ـلــى 12603.89
نـقــاط وق ــد تـكــون تـحــركــات المؤشر
السعودي منطقية ،إذ ظهرت بيانات
التضخم بنهاية األسبوع وضغطت
عـلــى م ــؤش ــرات األس ـ ــواق األمـيــركـيــة
بـقــوة وفـقــد «داو جــونــز»  880نقطة
وعـ ــاد لـلـمـســار ال ـهــابــط م ــرة أخ ــرى،
وارتـفــاع التضخم بوتيرة أعلى من
التوقعات يعيد إلى األذهان حسابات
وتــوقـعــات رفــع قــوي محتمل لسعر
الـ ـف ــائ ــدة ي ـ ــوم  15ي ــون ـي ــو الـ ـج ــاري
بمنتصف ه ــذا األس ـب ــوع ،إذ تشير
ال ـتــوق ـعــات إل ــى رف ــع بـنـصــف نقطة
مئوية وقد يصل إلى  0.75في المئة،
وهــو مــا ال تحبذه األس ــواق المالية
وسيزيد القلق بشان مستويات نمو
االقتصاد العالمي خالل العام القادم.

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2022/06/09
الكمية المتداولة
(سهم)

القيمة المتداولة
(دينار)

1.568.636.675 2022/06/03

461.191.691

81.217

2022/06/10

862.340.392

246.791.172

56.565

7.609.42

الفرق

706.296.283-

214.400.519-

24.652-

155.87-

152.64-

التغير ()%

%45.0-

%46.5-

%30.4-

%2.0-

%1.8-

األسبوع

إقفال المؤشر
األول

إقفال المؤشر
رئيسي 50

عدد جلسات
التداول

عدد الصفقات إقفال المؤشر
العام
(صفقة)
7.765.29

8.589.53

6.372.36

5

8.436.89

6.195.55

5

176.81-

0.00

%2.8-

%0.0

ً
«ريالينس العالمية» توقع عقدا لتقديم «ديليفرو» ِّتتوج أفضل مطاعم الجميعان :تنوع األنشطة االقتصادية
الخدمات مع «كوسيل» و«هالبيرتون» الكويت حسب تصويت الجمهور الطريق األمثل لتجاوز األزمات
ضمن أعمال مشروع «الحفر البحري» لشركة نفط الكويت تمتد  3سنوات

ً
متوسطا مسؤولي «ريالينس» و»كوسيل» عقب توقيع العقد
الصالح
أعـلـنــت شــركــة ريــاي ـنــس الـعــالـمـيــة للتجهيزات
الـغــذائـيــة فــوزهــا بعقد خــدمــات الــدعــم اللوجستي
(تجهيزات غذائية وخدمات فندقية في مواقع الحفر
ال ـب ـحــري) ،بتعاقد متكامل طــويــل األم ــد مــع شركة
كوسيل الصينية ،وفقا للمعايير العالمية لشركة
نفط الكويت.
بـهــذه المناسبة ،أك ــد الــرئـيــس التنفيذي لشركة
ريالينس العالمية أمجد الصالح أن الشركة ،التي
تمثل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة ،وقعت
العقد مــع «كــوسـيــل» الصينية ،عقب اخـتـيــارهــا من
قبل «هالبيرتون» العالمية التي فازت بعقد مشروع
الحفر البحري مــن شركة نفط الكويت ،بقيمة 181
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،مــوض ـحــا أن ال ـع ـقــد يـضـمــن تـقــديــم
الخدمات المساندة ووجبات التغذية لكوادر العمل من
مهندسين وفنيين ومتخصصين ،إضافة الى الخدمات
اللوجستية المصاحبة للبيئة البحرية النظيفة.
وقال الصالح ،في بيان صحافي ،إن حصول شركة
ريالنس على هــذا العقد كشركة وطنية تتعاقد من
خالل شركات عالمية كبرى ،إنما يعكس الثقة الكبيرة
ألداء خبرات وأعمال الشركة ،مؤكدا أن «ريالينس» ذات
قــدرات تنافسية عالية لمواكبة المشاريع التنموية
والكبرى المدرجة تحت رؤيــة الكويت  ،2035حيث
بــدأت تخطو قدما لتواكب متطلبات العهد الجديد
الكويتي إلنتاج النفط والغاز الذي يهدف إلى زيادة
القدرة والطاقة اإلنتاجية ،مضيفا أن أعمال المشروع
المتعاقد عليها تمتد ثالث سنوات متجددة.
وأضاف ان «ريالينس» حققت نجاحات طويلة في
أعمالها مع شركة نفط الكويت والشركات التنفيذية

العالمية ،حيث أنجزت إضافة للتجهيزات الغذائية
والخدمات الفندقية واللوجستية في المواقع البعيدة
عــددا من المشاريع البيئية الحديثة والتنموية في
مواقع العمل بالقطاع النفطي ،وغيرها من القطاعات
الحيوية والخدماتية فــي الـمــرافــق ،وأبــرزهــا إنجاز
وتطبيق وتشغيل مـشــروع الحمامات اإللكترونية
الذكية التي تعمل بالطاقة الضوئية والصديقة للبيئة
واإلنسان ،كونها بادرت بتطبيقها كوسائل متطورة
لحماية اإلنسان في مواقع النفط والواجهة البحرية،
القطاع الرياضي من جوائح بيئية.
وأف ــاد بــأن الشركة بــدأت تخطو بأعمالها برؤية
وع ـهــد جــديــديــن ب ـخــارطــة طــريــق م ـت ـطــورة لخدمة
عمالئها ،ولــدخــول األسـ ــواق العالمية واإلقليمية،
بما يساهم في تعزيز وتنمية المشروعات النفطية
الحيوية وخطط التنمية االقتصادية فــي مختلف
المجاالت ذات التخصص ،مبينا أن المشاريع النفطية
البحرية تمثل عهدا جديدا في الكويت ،و»ريالينس»
ه ــي شــركــة وطـنـيــة كــويـتـيــة سـبــاقــة ف ــي االس ـت ـعــداد
والتجهيزات المتخصصة في المواقع البحرية البعيدة
على غرار مواقع أعمال النفط األرضية.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـشــركــة تـخـطــو نـحــو المستقبل
بطموحات كبيرة ،من خالل فريق عمل وكوادر وطنية
متميزة وخبرات عالمية لتنفيذ حزمة من المشاريع
بمنظومة متكاملة ذات قــدرات تنافسية تمثل فخرا
واعتزازا لجميع ما يسند إلى الشركة من أعمال ،حيث
تحرص على تلبية طموحات عمالئها من الشركات
الكبرى والمؤسسات واألفــراد بما يحقق المزيد من
النمو والنجاح.

كـ ّ
ـرم ــت «دي ـل ـي ـف ــرو» ال ـخ ـمـيــس ال ـمــاضــي الـمـطــاعــم
المفضلة لدى الجمهور في الكويت ،خالل حفل توزيع
جوائز ديليفرو ألفضل المطاعم ،الذي انطلق هذا العام
ألول مرة في الكويت .وشهد حفل توزيع الجوائز ،الذي
ً
أقيم افتراضيا على صفحة ديليفرو على انستغرام،
منح  19من أفضل المطاعم في الكويت جوائز مرموقة
عن عدة فئاتّ .
وتوج مطعم «بيك»  ،PICKبجائزة مطعم
السنة حسب تصويت الجمهور.
ً
وأت ــى تــوزيــع الـجــوائــز احـتـفــاال بمطاعم ديليفرو
الـمــذهـلــة ف ــي ال ـكــويــت ،وال ـت ــي تـمـكـنــت م ــن االزدهـ ــار
وتقديم منتجات وخــدمــات متفوقة رغــم عامين من
التحديات شهدها قطاع األغذية والمشروبات .وتأهل
ً
أكثر من  50مطعما للقائمة المختصرة ،ثم تم اختيار
الفائزة منها بـ  19فئة عن طريق تصويت الجمهور
على العالمات التجارية المحلية المفضلة لديهم .وقد
سجلت ديليفرو أكثر من  17,000صوت من الجمهور
المشارك في جوائز ديليفرو ألفضل المطاعم ،وهي
شـهــادة حقيقية على حــب سـكــان الـكــويــت لتوصيل
الطعام.
وفــاز مطعم بيك  PICKبالجائزة الرئيسية ،وهي
جائزة مطعم السنة ،بعد منافسته مع المتسابقين
النهائيين ماديسن آند هيغ وشرمبي.
وقالت سهام الحسيني ،المديرة العامة في ديليفرو
بجائزة مطعم
الكويت« :يسعدنا اإلعــان عن الفائز ً
العام :بيك  !PICKونهنئ أيضا الفائزين
في جميع الفئات األخرى ،من
أف ـض ــل ب ــرغ ــر إل ــى أفـضــل
مطعم جديد على ديليفرو
وغيرها .نحن متحمسون
لكوننا أول شركة توصيل
ل ـل ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة تـطـلــق
م ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة في
الكويت ،ونحن
ً
فـ ـخ ــورون ج ــدا
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـ ُـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق
ال ــذي يحظى به
ش ــرك ــاؤن ــا من
المطاعم».

«في ثري تاتش» تستهدف االستحواذ على مزيد من الشركات

خالل االفتتاح
أك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام لمجموعة
شركات سالم الجميعان وشركاه
ســالــم الـجـمـيـعــان أن المجموعة
ت ـم ـك ـنــت م ــن م ــواج ـه ــة ت ـحــديــات
جائحة كورونا ،وتداعيات الحرب
«الــروس ـيــة  -األوك ــران ـي ــة» بتنوع
أن ـش ـط ـت ـهــا وال ـع ـم ــل ع ـلــى تلبية
احتياجات العمالء فــي مختلف
القطاعات مما يعزز بيئة األعمال.
وبين الجميعان ،في كلمة له،
على هامش احتفالية المجموعة
بإطالق شركة «فــي ثــري تاتش»،
وذكـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور  20عـ ــامـ ــا عـلــى
ت ــأسـ ـي ــس الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،والـ ـت ــي
تميزت خالل تلك الفترة الطويلة
بــاالزدهــار والتحدي والمثابرة،
ح ـ ـيـ ــث تـ ـكـ ـلـ ـل ــت ت ـ ـلـ ــك الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة
بـتــأسـيــس الـكـثـيــر م ــن الـشــركــات
مـتـنــوعــة الـنـشــاط ،وال ـتــي أعطت
ق ــوة اقـتـصــاديــة للمجموعة ،من
خ ــال تـحـســن األن ـش ـطــة والـعـمــل
عـلــى تلبية االحـتـيــاجــات ذاتـيــا،
األمر الذي جعل المجموعة قوية
في مواجهة األزمات.

«في ثري تاتش» للبرمجيات
وقال الجميعان إن شركة «في
ث ــري ت ــات ــش» ،الـمـتـخـصـصــة في
م ـج ــال ال ـبــرم ـج ـيــات وال ـش ـب ـكــات
والـسـيــرفــرات لجميع القطاعات

لتلبية تطلعات جميع العمالء
فــي مختلف الـقـطــاعــات ،والعمل
في الوقت ذاته على تطوير قدرات
المجموعة.

العمل التجاري

سالم الجميعان

الحكومية أو الشركات الخاصة
أو القطاع النفطي وقطاع البنوك
وغيرها من القطاعات ،والتي يتم
افتتاحها اليوم ،تمثل نقلة نوعية
فــي عـمــل الـمـجـمــوعــة ،لـمــا تمثله
من قوة حقيقية ومتميزة في كل
القطاعات.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك أهـمـيــة
كبيرة ومـتــزايــدة مــن المجموعة
لالستحواذ على الشركات التي
تضيف التنوع لها ،وبما يمكنها
مــن مواجهة التحديات الحالية
والمستقبلية ،مضيفا أن الشركة
تتطلع الى االستحواذ على أكبر
ق ــدر مــن الـشــركــات المتخصصة
في مجال البرمجيات والشركات

وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـع ــان إل ـ ــى أن
استراتيجية المجموعة القائمة
على االسـتـحــواذ على الشركات
ذات القيمة المضافة تستهدف
ب ــاألس ــاس م ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات
واألزم ـ ــات ،ومـنـهــا أزم ــة جائحة
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا وتـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرب
الــروسـيــة األوكــران ـيــة الـتــي أثــرت
على كــل الـقـطــاعــات االقتصادية
عــالـمـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا ،وم ــن بينها
الكويت.
وأردف « :ل ـ ـ ــدى ا ل ـم ـج ـمــو عــة
القدرة على المساهمة في تحسين
وتطوير بيئة األعمال ،وبما يقوي
دورها في مختلف القطاعات التي
تسهم فيها المجموعة» ،متابعا:
«طموحاتنا ال حدود لها ،ونمتلك
اإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات األكـ ـ ـب ـ ــر ل ـتــوس ـيــع
وتنويع أنشطتنا بقوة وسهولة
أك ـ ـبـ ــر ع ـ ــن ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ف ــال ـخ ـب ــرة
الطويلة بالعمل التجاري ،وتنوع
مصادر الدخل ،هما الطريق إلى
تـحـقـيــق ال ـمــزيــد م ــن اإلنـ ـج ــازات
لمصلحة مجموعة شركاتنا».
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فراس محمد :لكل زمن شعراؤه ...والنقد يدور حول القدامى

ً
ّ
أسعدت صباحا يا سيدتي»
أصدر «اإلصحاح األول لحرف الفاء...
ِ
ً
أصدر الشاعر الفلسطيني فراس محمد أخيرا ،كتابه «اإلصحاح األول لحرف الفاء ...أسعدت صباحا
يا سيدتي» ،وهو الكتاب التاسع عشر في سلسلة إصداراته الشعرية ،والتي بدأها بأميرة الوجد،
ومزاج غزة العاصف ،منذ أكثر من  20عاما .ومن عواصف السياسة إلى كتابة الغزليات ،تنوعت مسيرة
فراس األدبية بين الشعر والسرد والدراسات النقديةّ ،عبر خاللها عن هموم وطنه ،ومعاناة الشعب
الفلسطيني .ومن القاهرة ،تحدث فراس ،في حوار مع «الجريدة» ،عن مشروعه الثقافي المتكامل،
ورؤيته للواقع الفلسطيني ،وتشجيعه لألصوات الجديدة ،مطالبا النقاد بأن ينتبهوا للجيل الجديد
وما يقدمه من إبداع ...وإلى التفاصيل:

القاهرة  -محمد الصادق

ال أقصد كسر
التابوهات...
والقارئ أصبح
أقل نقمة على ما
أكتب

● أنت شاعر وقاص وناقد...
م ــا الـ ــذي ش ـكــل ت ـجــرب ـتــك مـنــذ
البداية؟
 رب ـمــا أص ـعــب م ــا يـتـحــدثعـ ـ ـن ـ ــه كـ ـ ــا تـ ـ ــب أو شـ ـ ــا عـ ـ ــر ه ــو
الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــات ،وسـ ـ ـ ــؤال ال ـت ـش ـكــل
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــي وال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــي غ ــائ ــم
اإل ج ـ ــا ب ـ ــة ،ألن ا لـ ـم ــا م ــح لـتـلــك
ا لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال تـ ـ ـك ـ ــون وا ضـ ـ ـح ـ ــة،
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدأ ال ـ ـكـ ــاتـ ــب فــي
االنتباه إلى ذاته ووعيه بأنه
ربما أصبح كاتبا أو أوشك أن
يصبح كاتبا ،يكون قد انشغل
ب ـت ــأث ـي ــث م ــرح ـل ـت ــه ال ــواق ـع ـي ــة
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرة ،وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ع ـل ـي ـهــا
دون ا ل ــر ج ــوع إ ل ــى ا ل ـخ ـلــف أو
التفكير في البدايات .لكن في
المجمل ال شك أن كل ما مر به
ا لـكــا تــب مــن ظــروف اجتماعية
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة وث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـن ــذ
ال ـط ـفــولــة ح ـتــى لـحـظــة ان ـبــاج
ال ـمــوه ـبــة ه ــي ال ـم ـســؤولــة عــن
كل ذ لــك ،فأنا في من كل شيء
ش ــيء ،مــن كـتــب الـمــدرســة إلــى
كـ ـت ــب الـ ـمـ ـط ــالـ ـع ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وحـ ـك ــاي ــات الـ ـج ــدة وم ـس ــام ــرة
الوالد وأغاني األ عــراس ،كلها
ل ـ ـهـ ــا األ ث ـ ـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـ ــذي ال ي ـم ـح ــى،
و ت ـســا هــم فــي ر ف ــد الشخصية
بعناصرها التي تشكلها.
● هــل تحدثنا عــن إبداعكم
ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــد "اإل ص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاح األول
لحرف الفاء -أسعدت صباحا
يا سيدتي" و"وجدانيات" الذي
صدر أخيرا؟

أبجديات الواقع
الفلسطيني
محملة بالوجع
اإلنساني

 هــو ا لـكـتــاب ا لـتــا ســع عشرمن سلسلة إصداراتي الشعرية
وا لـنـثــر يــة وا ل ـقــراء ات النقدية،
ك ـت ــاب "وج ــدانـ ـي ــات" ،ضـمـنـتــه
رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح شـ ـع ــري ــة
و نـثــر يــة ،يتحدث عــن تجليات
العاطفة اإلنسانية بين الرجل
والمرأة ،وبين الكاتب وقرائه،
ف ـف ـكــرتــه ت ـت ـم ـحــور ح ــول كـيــف
تكتب غــزال فــي ا مــرأة مــا ،على
امـ ـت ــداد ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،وك ـيــف

يتلقى القراء ذلك وهواجسهم
وتدخالتهم ،ما يعني أحيانا
نــوعــا مــن الـفـضــولـيــة الـتــي قد
تصل إلى اإلزعاج أحيانا ،وإن
أمـ ــدت ال ـكــاتــب أح ـيــانــا أخ ــرى
بالسعادة وا لـفــرح بما تعنيه
من مشاركة وجدانية متسعة
الحضور.

نسوة في المدينة
● ف ـ ــي كـ ـت ــا ب ــك " نـ ـ ـس ـ ــوة فــي
الـ ـ ـم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة" ق ـ ــدم ـ ــت تـ ـج ــارب ــك
ال ــواق ـع ـي ــة وع ــاق ـت ــك بـعــالـمــي
"النساء" ،و"فيسبوك " ،ما أهم
الرسائل التى أردت توصيلها
للقارئ؟
 يـ ـن ــدرج ال ـك ـت ــاب حـ ــول مــاع ـ ـ ـ ــرف ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاألدب الـ ـشـ ـخـ ـص ــي،
القائم على االعتراف والحديث
ع ــن ال ـ ــذات ب ـكــل م ــا تـحـمــل من
سيئات ومواجهتها بحقيقتها
بعد انقضاء تجربة ما ،وهنا
تـكـمــن رســال ـتــه ،وه ــي ه ــل لنا
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى م ــواج ـه ــة الـ ــذات
واالعتراف بأخطائها الكبرى
وال ـ ـ ـص ـ ـ ـغـ ـ ــرى ،ق ـ ـبـ ــل م ــواجـ ـه ــة
اآلخرين واتهامنا بشتى أنواع
ال ـت ـه ــم ،إض ــاف ــة إل ــى أن ـن ــي فــي
الكتاب أردت التنفير من تلك
العالقات الشاذة التي يغوص
فـ ـيـ ـه ــا أك ـ ـثـ ــرنـ ــا ،وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا هــي
رسالة تتعلق بحرية الكتابة،

والذهاب في هذه الحرية إلى
أق ـصــى م ــدى م ـم ـكــن ،مــواجـهــة
للمجتمع أفرادا ومؤسسات.

● أ كـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن تـ ـسـ ـع ــة ع ـشــر
ع ـمــا ابـ ـت ــداء م ــن “م ـ ــزاج غــزة
العاصف” ،الــى "وجــدانـيــات"..
أ يـهـمــا أ ق ــرب ل ــرؤاك :الكلمة أم
الشعر؟ وهل استطعت تحقيق
حلمك؟
 أ ت ـص ــور أن ك ــل م ــا يـكـتـبــهال ـكــاتــب ف ــي م ـج ـمــوعــه ،شـعــرا
ونـ ـث ــرا وح ـت ــى ن ـق ــدا وم ـق ــاالت
ا جـتـمــا عـيــة و سـيــا سـيــة ،يشكل
مـشــروعــه الـثـقــا فــي ال ــذي يعبر
عــن رؤاه وفلسفته ،فالمسألة
لـ ـيـ ـس ــت ش ـ ـعـ ــر يـ ــة أو نـ ـث ــر ي ــة.
وإن ـمــا كــل كـتــابــة تـحـمــل جــزء ا
م ــن ه ــذا ال ـم ـش ــروع الـمـتـكــامــل
الذي يعطي شخصية الكاتب
ا لـ ـمـ ـمـ ـي ــزة فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة األدب
ا ل ـم ـح ـلــي أوال ،و م ــو ض ـع ــه فــي
األدب الـقــومــي -الـعــربــي ،ومــن
ثم العالمي ثانيا ،وهذا مطمح
كــل كــاتــب ،ومــن هــذا الـمـبــدأ ال
يوجد كتاب أ قــرب للكاتب من
ك ـت ــاب آخـ ــر ،وإن ـم ــا ك ــل كـتــابــة
مهما كــا نــت ،و كــل كتاب مهما
كان يجسد فكرة ما ال تكتب إال
بهذه الطريقة ،أو هكذا ارتأى
الكاتب أن يفعل.

تجليات
● هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور قـ ـ ــوي
لـ ـلـ ـح ــزن ف ـ ــي إبـ ـ ــداعـ ـ ــاتـ ـ ــك ،هــل
يعود ذلك إلى تجليات الواقع
الفلسطيني أم يـتـجــاوزه إ لــى
صورة أوسع وأعمق للحياة؟
 الحياة بحد ذاتها محزنةجدا ،وهذا ما حاولت التعبير
ع ـ ـنـ ــه فـ ـ ــي ديـ ـ ـ ـ ــوان "م ـ ـ ــا ي ـش ـبــه
الرثاء" ،تبدأ بالبكاء وتنتهي
بــال ـب ـكــاء ،وم ــا ب ـيــن ال ـب ـكــاء يــن
سلسلة من المتاعب والمشاق،

فــا يــوجــد فــي الـحـيــاة ل ــذة إال
وف ـي ـهــا أل ــم وف ـي ـهــا ن ـقــص ،وال
ت ــدوم أي لحظة فــرح فيها إال
قليال .هذا بشكل عام للبشرية
التي تعيش مصيرا أسود من
ا لـشـقــاء ا ل ـقــدري ا ل ــذي ال فكاك
ع ـنــه إال ب ــال ـم ــوت ،ول ــذل ــك فــإن
أ بـجــد يــات ا لــوا قــع الفلسطيني
ومـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـب ـ ــه تـ ـ ــأخـ ـ ــذ م ـح ـل ـه ــا
ضمن هــذا السياق من الوجع
اإلنساني العام وتذوب فيه.

المعاصرة
● ك ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــد ،كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف ت ـ ـ ــرى
النصوص األدبية المعاصرة،
خصوصا في الشعر والقصة
القصيرة؟
 ال أ ح ـ ـ ــب عـ ـ ـ ــادة األ ح ـ ـكـ ــامال ـع ـج ـل ــى الـ ـت ــأث ــري ــة ،وعـ ـن ــدي
قـ ـن ــا ع ــة أن لـ ـك ــل ز مـ ـ ـ ــان دو ل ـ ــة
ورج ـ ـ ــاال ،وم ـف ـك ــري ــن وشـ ـع ــراء
وأدب ـ ـ ـ ـ ــاء ي ـ ـع ـ ـبـ ــرون ع ـ ــن م ـ ــزاج
ال ـم ـج ـت ـم ــع وق ـ ـضـ ــايـ ــاه ،ول ـك ــن
كما يقال "المعاصرة حجاب"،
فكثير مــن األد ب ــاء والمفكرين
وصناع الثقافة ال يعرف مدى
أ ثــر هــم وحقيقة مــا أنتجوا إال
بعد رحيلهم ،فكأنه ال بــد من
و جـ ــود م ـســا فــة فــا ص ـلــة بيننا
وبين اآلخرين لنرى جيدا .أقرأ
كثيرا مــن النصوص وخاصة
م ــن ال ـج ـي ــل الـ ـج ــدي ــد ،وه ـن ــاك
إب ــداع ــات فــي الـشـعــر والـقـصــة
والـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــد ب ــال ـف ـع ــل
تـ ـسـ ـتـ ـح ــق ال ـ ـن ـ ـشـ ــر والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراء ة
والتعريف بـهــا ،ويكفي النقد
دورانا حول األدباء السابقين،
فقد استنفد أد بـهــم بــدرا ســات
كـثـيــرة ،عـلــى ال ـنــاقــد ،وخــاصــة
الـ ـن ــاق ــد األكـ ــادي ـ ـمـ ــي ع ـل ـي ــه أن
ي ـن ـت ـب ــه ل ـل ـج ـي ــل الـ ـج ــدي ــد وم ــا
يقدمه من إبداع.

كسر التابوهات
● ق ـ ـ ـصـ ـ ــا ئـ ـ ــدك ف ـ ـ ــي م ـع ـظ ــم
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــد كـ ـ ـس ـ ــر
ا ل ـ ـتـ ــا بـ ــو هـ ــات ...إ ل ـ ــى أى م ــدى
نجحت من وجهة نظرك؟
 ال أتقصد كسر التابوهات،وإ نـمــا هــو التعبير عــن حاجة
في الذات ،وأعتقد أنني نجحت
إلى درجة أن القارئ أصبح أقل
نقمة شخصية علي وعلى ما
أكتب ،بل ربما أكثر اطمئنانا،
وت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ال ـ ـصـ ــدمـ ــة األولـ ـ ـ ــى،

من إصداراته

فراس محمد
وا عـتــاد ا لـقــارئ على مثل هذه
النصوص الشعرية والنثرية،
ف ــأخ ــذ ي ـق ــرأ وي ـف ـكــر ،وأح ـيــانــا
ي ـت ـجــاوز ال ـظــاهــر والـسـطـحــي
إلى ما هو أعمق.

المرأة المبدعة
● فــي ظــل اال نـحـيــاز الكبير
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرأة ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــابـ ــاتـ ــك ...هــل
ح ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــدعـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـك ــانـ ـتـ ـه ــا
المستحقة؟
 ال أ عـتـقــد أن المجتمعاتالعربية كلها سواء في النظر
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة ال ـ ـم ـ ـبـ ــدعـ ــة ،ل ـكــن
بالمجمل هناك تقدم كبير في
هــذا ا لـشــأن ،وكنت قــد ناقشت
هــذه المسألة باستفاضة في
فـصــل خصصته لـلـحــد يــث عن
ش ـعــر ال ـن ـس ــاء ب ـع ـن ــوان "وه ــج
ال ـ ـمـ ــرأة ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة" فـ ــي ك ـتــاب
"بـ ــاغـ ــة ال ـص ـن ـع ــة ال ـش ـع ــري ــة"،
ون ــاق ـش ــت ك ـث ـيــرا م ــن األس ـئ ـلــة
ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـمـ ــرأة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــدع ـ ــة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــام ـ ـيـ ــع
الشعرية قديما وحديثا وفي
الـ ــدراسـ ــات ال ـن ـقــديــة ،فــوجــدت
أن ال ـف ــارق كـبـيــر بـيـنـهــا وبـيــن
الـ ـ ــرجـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــدع ،وح ـ ــاول ـ ــت
تفسير ذ لــك وإر جــا عــه لعقلية
ال ــرج ــل ال ـ ــذي ي ـم ـيــل إلـ ــى أدب
ال ــرج ــال أك ـث ــر ،م ــا خ ــا ح ــاالت
ق ـل ـي ـلــة ،وك ــذل ــك ه ـن ــاك أس ـبــاب
تتعلق بالمرأة المبدعة ذاتها
التي تحاول أحيانا أن تسعى
إل ــى اع ـت ــراف األدب ـ ــاء وال ـن ـقــاد
الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــال ،ولـ ـ ـ ــم ت ـ ــأخ ـ ــذ زمـ ـ ــام
ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ل ـت ـك ــون هـ ــي نـقـطــة

ارتكاز في كثير من الحاالت.

الصنعة الشعرية
*في كتابك" :بالغة الصنعة
الشعرية" كيف يحدث الشعر؟
أيـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــوهـ ـ ـب ـ ــة ف ــي
الصيرورة الشعرية؟
 الـشـعــر ب ـحــاجــة ،كـكــل فــن،إل ــى ال ـمــوه ـبــة ،ل ـكــن الـمــوهـبــة
و حـ ـ ــد هـ ـ ــا ال ت ـ ـص ـ ـنـ ــع شـ ــا عـ ــرا
عـ ـظـ ـيـ ـم ــا ،ال ب ـ ــد لـ ـلـ ـش ــا ع ــر مــن
االجتهاد والتجريب وار تـيــاد
مـنــاطــق بـكــر لـيـكــون مـبــدعــا ذا
بصمة خــا صــة و صــوت مميز،
يخصه وحده.
● م ـ ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــار ي ـ ـ ـعـ ـ ــك
المستقبلية؟
 الجعبة مــأى إن بقي فيال ـع ـمــر ب ـق ـيــة ،ل ـل ـب ـنــاء ع ـلــى مــا
قــد مــت مــن شعر و قـصــة ونقد،
فـثـمــة ك ـتــب ج ــاه ــزة لـلـطـبــاعــة،
وتنتظر فرصتها ،عساها تجد
سبيلها إلى النور قريبا.

مسيرة وإصدارات
يـ ـع ــد الـ ـش ــاع ــر ف ـ ـ ــراس ع ـمــر
"حج محمد" من مواليد مدينة
نــا ب ـلــس عـ ــام 1973م ،حــا صــل
ع ـل ــى درج ـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر فــي
األدب ا لـفـلـسـطـيـنــي ا ل ـحــد يــث،
ويعمل حاليا مشرفا تربويا
لـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي م ــدي ــري ــة
الـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم جـ ـن ــوب
نـ ــاب ـ ـلـ ــس ،وص ـ ـ ـ ــدر لـ ـ ــه ش ـ ـعـ ــرا:

"أم ـ ـيـ ــرة الـ ــوجـ ــد"" ،م ـ ـ ــزاج غ ــزة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــف"" ،وأنـ ـ ـ ـ ـ ــت وحـ ـ ــدك
أ غـنـيــة"" ،ا لـحــب أن" ،فضال عن
مـجـمــوعــة "أنــاش ـيــد وقـصــائــد"
(للفتيان والفتيات).
وف ــي ال ـن ـقــد أصـ ــدر "مــامــح
مــن الـســرد الـمـعــاصــر -ق ــراء ات
فـ ــي ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـي ــرة ج ـ ــدا"،
وفــي "ذكــرى محمود درويــش"
دراسـ ـ ـ ـ ــة ،و"ق ـ ـ ـ ـ ــراء ة فـ ــي ك ـت ــاب
ق ـلــب ا ل ـع ـقــرب ل ـل ـشــا عــر محمد
حـلـمــي الــري ـشــة ،ذل ــك الـمـنـتـبــه
المختلف".
و لــه فــي النثر "ر ســا ئـ ـ ــل إلى
شهرزاد" " ،مــن طقوس القهوة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة"" ،دوائـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـع ـ ـطـ ــش"،
" يـ ــو م ـ ـيـ ــات كـ ــا تـ ــب يـ ــد عـ ــى " X
(قصص وسرد )" ،كأنها نصف
ال ـح ـق ـي ـق ــة" (قـ ـص ــص وسـ ـ ــرد)،
"شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرزاد م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ــروي"
مـ ـق ــاالت ف ــي الـ ـم ــرأة واإلبـ ـ ــداع
النسائي.

املوهبة وحدها
ال تصنع شاعرًا
عظيمًا ...وال
بد للشاعر من
االجتهاد

ً
محمد كعوش يختزل  60عاما في مهنة المتاعب

ْ
عقارب الوقت نهشت من جسده فعاد ليكتب ما يريد عن رحلته
حمزة عليان

يختزل كتاب «محمد
َ
على
كعوش ...بوردة أو ً
َ
جناحي فراشة» مشوارا
ً
طويال في مهنة المتاعب.

بـعــد وف ــاة الــزمـيــل مـحـمــد ك ـعــوش ،ق ــررت زوجـتــه،
هدى السرحان ،إضافة بعض الفصول إلى الكتاب،
ً
بعد أن اختار بنفسه بعضا من مقاالته التي حدثتني
عنها أثناء إ عــداده له قبل سنة أو أكثر من رحيله،
َ
وك ـ ــان أحـ ــد ال ــذي ــن زام ـل ـت ـهــم ف ــي م ـج ـلــتــي الـ ـح ــوادث
والدستور في بيروت ،ثم صحيفة القبس بالكويت.
أ ك ـبـ ُ
ـرت و قـفــة ا لــو فــاء ا لـتــي أ ق ــدم عليها أ صــد قــاؤه،
ً
وعلى رأسهم نقيب أصحاب المطابع سابقا ،المخرج
الفني وا لـخـطــاط ا لــذي عرفته الصحافة اللبنانية،
ّ
ال ــزم ـي ــل ن ــزي ــه ك ــرك ــي ،الـ ــذي ت ـكــفــل ب ـط ـبــاعــة ال ـك ـتــاب
ً
وتوزيعه مجانا ،بمقر نقابة الصحافة اللبنانية في
بيروت األسبوع الماضي.
ام ـتــدت تـجــربــة كـعــوش الـصـحــافـيــة عـلــى م ــدار 60
ً
عــا مــا  ،تنقل فيها مــن بـيــروت إ لــى عـمــان ،ثــم الكويت
وإيطاليا ،والعودة إلى عمان في نهاية المطاف.
اشـتـغــل فــي عــدد مــن الـصـحــف وال ـم ـجــات ،وتـبــوأ
مناصب قيادية في «الحوادث» و»الدستور» بلبنان،
ومجلة الحصاد وجريدة األخبار و»صوت الشعب»
و»ال ــرأي» و»ال ـعــرب الـيــوم» فــي األردن ،و»األي ــام» في
إيطاليا ،وفي الكويت «الرأي العام» و»القبس».

لغة جريئة وصادقة

قوبل بحالة من
النكران والجحود
وعدم الوفاء من
زمالء عمرهم
االفتراضي أقل
ّ
من عمره املهني

يـضـ ّـم ا لـكـتــاب  4مـجـمــو عــات ،و تـحــت كــل مجموعة
ً
جملة عناوين من أكثرها جذبا ما نشره من مقاالت
ً
لم تنشر من قبل ،بلغت  13عنوانا  ،تحدث فيها عن
طفولته وتجاربه ،بلغة صادقة وصريحة لم يستطع
البوح بها من قبل.
لقد غافله الزمن ،فنهشت عقارب الوقت من جسده
الكثير ،إلى أن قرر العودة إلى أول الكالم والطريق،
كي يقول ما يحب أن يقوله ،بعدما كتب كل شيء إال
ا لــذي أراد أن يقوله ويكتبه ،وبعد أن أغلق الهاتف
و غــادر مكان عمله في الجريدة ،أ ســدل الستار على
ً
ً
مــر حـلــة ا م ـتــدت أ كـثــر مــن  50عــا مــا كــان فيها عاشقا
ّ
يتعبد في محرابها وراح يروي.
لمهنة
يعترف كـعــوش بــأ نــه تــرك العمل لسببين؛ األول،
ّ
استمرار تدخل الناشر في شؤون التحرير ،وهو ما
كان يرفضه ،والثاني التفرغ لكتابة األدب اإلبداعي،
وبالتحديد ا لــروا يــة ،حتى أن أحد أصدقائه قال له:
ُ
أنت شاعر تهت إلى الصحافة.

جحود ونكران الزمالء
وهــو يعيش تـلــك الـلـحـظــات ،قــام بــزيــارة أصــدقــاء

لــه فــي مـهـنــة الـصـحــافــة ،فـقــوبــل بـحــالــة مــن الـنـكــران
والجحود وعدم الوفاء من زمالء عمرهم االفتراضي
أق ــل بـكـثـيــر مــن ع ـمــره الـمـهـنــي ،وي ـبــدو  -كـمــا يصف
شعورهم  -بــأن تلك التجربة الطويلة التي ينتمي
ً
إليها «فائض عن الحاجة» ،ليعود أدراجه مهزوما ،
ويكتشف الحقيقة التي تقف وراء تـ ُ
ـراجــع الصحف
ّ
الورقية أمام الصحافة اإللكترونية بأن الزمن توقف
على أبواب هذه الصحف ،ولم تعد بقياداتها الراهنة
ّ
التطور والتجدد ،وإيجاد سبل
وكوادرها قادرة على
حديثة لمواجهة التحديات الجديدة.
ّ
يـقــرر كـعــوش ال ـعــودة إلــى الـكـتــابــة ،ألن ـهــا تمنحه
ّ
ا لـقــدرة واأل م ــل وليثبت أنــه حــي ،و م ــازال ق ــادرا على
البقاء والدهشة والكتابة والوصول إلى وعي الناس
حتى آخر دقيقة من الزمن ،وبال ندم.

قهوة للسرطان
بــرع بتصوير لحظات اال نـتـظــار ،و هــو يعالج في
مــركــز الـحـسـيــن لـلـســرطــان بـيــن حـشــد مــن الـمــرضــى،
وال ـط ــاب ــور ال ـطــويــل م ــن ال ـمــوجــوع ـيــن ،حـيــن تـنـتــابــه
مشاعر غريبة غير مألوفة ،فيها مزيج مــن الشفقة
على الذات ،بقدر ما فيها التعاطف مع وجع اآلخرين.
ّ
أحس بأنه بحاجة إلى البحث عن
في تلك اللحظة
ّ
وردة العمر قصد ا لـنـجــاة ،أو أغنية لـفـيــروز تمجد
الحياة ،في معركته التي يخوضها ضد األلم والحزن
وال ـق ـلــق ،ث ــم يـنـقــل ال ـق ــارئ ف ــي س ــردي ــة ال ـم ــرض إلــى
ّ
اللحظة التي نطق فيها الطبيب النتائج المبشرة
بــا لـتـفــاؤل ،معلنة قـهــره لـلـمــرض ،لينظر عبر نافذة
ال ـع ـي ــادة ف ــي ال ـطــابــق ال ـث ــام ــن ،ي ـن ـتــابــه ش ـع ــور بــأنــه
َ
جناحي فراشة».
سيطير على

ّ
دروس تعلمها

ّ
روى أول درس تعلمه في مدرسة مجلة الحوادث
ف ــي بـ ـي ــروت ،وال ـت ــي ع ـمــل فـيـهــا أوائ ـ ــل الـسـتـيـنـيــات،
والنصيحة التي أسداها إليه األستاذ سليم اللوزي
بــأن يكتب السياسة بلغة األدب ،وا ل ــدرس اآل خــر أن
ّ
يحو ل القضية السياسية عندما يكتبها إلى قصة،
ّ
فاإلنسان بطبعه يحب القصة.
ّ
أم ــا ال ـ ــدرس ال ـثــانــي الـ ــذي ت ـعــل ـمــه ع ـلــى ي ــد نـقـيــب
الصحافة ،زهير عسيران ،فهو انتماؤه إلى مدرسة
بــال ـص ـحــافــة ت ــرى ت ـقــديــم الـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة عـلــى
السبق الصحافي.
ُ
وفي البوح بذكريات لم تنشر عن مرحلة الطفولة،

حـمـلــه ا ل ـح ـن ـيــن إ ل ــى ا ل ـح ـلــم األول ،و ه ــو ذاك ا لـطـفــل
ا لـمــو لــود قبل نكبة  1948مــن قــر يــة تغفو على كتف
جـبــل ا لـجــر مــق األ ع ـلــى فــي فـلـسـطـيــن ،و ص ــار اسمها
ّ
«ميرون» ،وهي قرية صغيرة تعانق في علوها مدينة
صفد ،عروس الجليل.
ّ
طفولة معذ بة واعترافات
طفولته المعذبة تشبه طفولة الكثيرين من أطفال
فلسطين الذين اختطفتهم النكبة إلى المنفى ،فكان
ذاك الطفل الذي مشى على الشوك والحصى ،حافي
ا ل ـقــد م ـيــن ع ـلــى درب اآلالم م ــن « مـ ـي ــرون» بفلسطين
إ لــى «بنت جبيل» فــي جنوب لبنان ،كــان يمشي مع
الجموع وينظر إلى الوراء ،فيرى قريته تبتعد عنه،
بقدر ما يبتعد عنها ،حتى ضاق األفق.
ت ـجــاوز األع ــراف الـتـقـلـيــديــة فــي كـتــابــة الـمــذكــرات،
وابتعد عن التقليد ،وقرر الدمج بين سرد الذكريات
ّ
وبين ما يتعلق بالحدث.
سـ ّ
ـج ــل ق ـن ــا ع ـت ــه ب ـ ــأن « ه ــز ي ـم ـت ـن ــا ك ــا ن ــت وال تـ ــزال
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ف ـه ــم ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ك ـح ــرك ــة س ـيــاس ـيــة
فـكــر يــة عـنـصــر يــة ،و كـمـشــروع ا قـتـصــادي استعماري
استيطاني مدعوم من الغرب».
ّ
تحدث عن إشكالية العالقة اللبنانية  -الفلسطينية
والتداخل بين الشعبين وارتدادات نكبة  1948على
الداخل اللبناني وتركيبة الطوائفية.

استقراره في بيروت
روى ،مــن ال ــذاك ــرة ،حـكــايــة يـعــرف تـفــاصـيـلـهــا عن
كثب ،وكان لها األثر الكبير في العالقات اللبنانية -
الفلسطينية ،عندما اتهمت السلطات اللبنانية عام
 1957ابن عمه جالل كعوش بنسف السفارة الفرنسية
ً
في بيروت ،دعما للثورة الجزائرية ،وقامت باعتقاله
ومحاكمته ،وإرساله إلى سجن بعلبك ،وبعدها بعام
انفجرت األوضاع األمنية (ثورة  ،)1958حينما ّ
تمت
مهاجمة السجن وإحراقه وإطالق سراح كل َمن فيه،
ومن بينهم جالل ،الذي هرب إلى دمشق.
فــي الصحافة اللبنانية التي استقر فيها ،كانت
ّ
مـجـلــة ا ل ـح ــوادث هــي مــدر ســة ا لـصـحــا فــة ا ل ـتــي تعلم
مـنـهــا وف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر ،ف ـقــد ان ـت ـقــل ه ــو وعــائ ـل ـتــه مــن
ّ
ليتقد م في مناصب
«مخيم المية ومية» إلى بيروت،
ت ـ ــواله ـ ــا ،مـ ــديـ ــر تـ ـح ــري ــر ،وهـ ـ ــو م ـن ـص ــب ال ي ـح ـت ـلــه
سـ ــوى ص ـحــافــي ن ـقــابــي ل ـب ـنــانــي ،وك ـ ــان الـص ـحــافــي
الـعــربــي الــوحـيــد ال ــذي أص ــدر لــه الـنـقـيــب مـلـحــم كــرم

غالف اإلصدار
ً
ك ـت ــاب ــا ي ـس ـمــح ل ــه ال ـع ـمــل ف ــي ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـيــة.

شهادته بالكويت
الـ ـكـ ـت ــاب ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى نـ ـص ــوص لـ ــم ت ـن ـش ــر (13
ً
مقاال) ،ودفاعا عن الحلم ( 41مقاال) ،وأقمار مشرقة
( 10م ـق ــاالت) وف ـصــل كـتـبــه مـجـمــوعــة مــن أصــدقــائــه
وصفحات مصورة.
عن الكويت يقول إنه لم يكتب عنها منذ أن غادرها
ّ
عام  ،1984لكنه عاد ليكتب عنها بعقالنية واقعية،
ً
فـقــد نجحت فــي ا لـحـفــاظ عـلــى ا عـتــدا لـهــا ،خصوصا
فــي تعاملها مــع ا لـتـطــورات دا خ ــل ا لـبـيــت الخليجي
الخاص ،وكذلك في البيت العربي العام ،وما ّ
يميزها
أنها دولة برلمانية فيها من الحياة الديموقراطية
ما يكفي لبناء مؤسسات حقيقية.
مــذ كــرات الزميل كعوش ،أشبه بجولة بانورامية
أخذنا فيها مع رحالته الشاقة ومتاعب المهنة التي
ال تنتهي.
صدر الكتاب عن «دار الخلود للصحافة والنشر»
في بيروت ،وبدعم من المهندس سمير عبدالهادي،
وتقديم الشاعر األردني يوسف عبدالعزيز.
ً
ك ــان واح ـ ــدا مــن جـيــل الـصـحــافـيـيــن ال ـعــرب الــذيــن
نهضوا في الخمسينيات اقتربت منه المناصب حتى
المـســت كـتـفـيــه ،وهــو زاه ــد فـيـهــا ،قــابــض عـلــى جمر
صفد ،و»فلسطين تسكن خالياه» ،كما وصفه صديقه
وزميله الفنان التشكيلي األردني محمد الجالوس.

١٩
أصالة ورحمة رياض أطربتا جمهور «ليلة عمر»
توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

الزيدي :الحفلة تأخرت ساعة بسبب ازدحام الجماهير الراغبة في الدخول
فضة المعيلي

المطربتين ًأصالة
شهد حفل
ً
ورحمة رياض شدا وجذبا
خالل إقامته مساء أمس األول
في أرض المعارض بمشرف.

أح ـ ـيـ ــت الـ ـمـ ـط ــربـ ـت ــان أص ــال ــة
نـ ـص ــري ورح ـ ـمـ ــة ريـ ـ ـ ــاض حـفــا
غـ ـن ــائـ ـي ــا جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا بـ ـعـ ـن ــوان
«ليلة عمر» ،في أرض المعارض
بمشرف ،وســط تفاعل الحضور
بشكل كبير ،حيث امتألت المقاعد
كلها ،ولم يبق مقعد شاغر داخل
المسرح.
وقبل انطالق الوصلة الغنائية،
أطلت اإلعالمية ريم النجم ،وحيت
الجمهور ،ثم قدمت الفنانة رحمة
رياض ،التي عبرت عن سعادتها
بــوجــودهــا فــي الـكــويــت ،فتعالت
أصوات الجمهور ترحيبا بها.

إحساس كبير
واس ـت ـه ـلــت ري ـ ــاض وصـلـتـهــا
ال ـغ ـنــائ ـيــة بــأغ ـن ـيــة «وعـ ــد م ـنــي»،
كلمات رام ــي الـعـبــودي ،وألـحــان
ع ـ ـلـ ــي ص ـ ــاب ـ ــر ،والـ ـ ـت ـ ــي غ ـن ـت ـهــا
ب ــإحـ ـس ــاس ك ـب ـي ــر ،ثـ ــم أعـقـبـتـهــا
بأغنية «نسم علينا الهوا» رائعة
ال ـف ـنــانــة فـ ـي ــروز ،وت ـفــاعــل معها
الجمهور بالتصفيق.
وحرصت على تقديم مجموعة
جميلة من األغاني بمعية الفرقة
الموسيقية ،ومنها أغنية «مرينا
بـيـكــم ح ـمــد» رائ ـعــة الـفـنــان يــاس

ّ
ن ـ ـ ــظ ـ ـ ــم مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للسينما ال ـجــديــدة ن ــدوة فكرية
تـنــاولــت مــوضــوع الـمـهــرجــانــات
السينمائية فــي ا لـعــا لــم العربي
واآلمــال المعقودة عليها ،شارك
فيها عدد من المتحدثين ،منهم
رئيس مهرجان  3دقائق  3أيام ،د.
حكمت البيضاني ،والناقد الفني
مدير مهرجان أسوان السينمائي،
ح ـ ـسـ ــن أبـ ـ ــوال ـ ـ ـعـ ـ ــا ،واإلعـ ـ ــامـ ـ ــي
البحريني طارق البحار ،وأستاذ
ال ـت ـم ـث ـي ــل فـ ــي ال ـم ـع ـه ــد ال ـع ــال ــي
للفنون المسرحية ،الفنان عماد
ال ـ ـع ـ ـكـ ــاري ،وال ـص ـح ــاف ــي م ـفــرح
الشمري.
وف ــي مـسـتـهــل ح ــدي ـث ــهّ ،
رح ــب
رئيس قطاع السينما فــي نقابة
ال ـف ـنــان ـيــن واإلع ــام ـي ـي ــن رئـيــس
م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
ال ـج ــدي ــدة ،عـبــدالـعــزيــز الـصــايــغ،
بالحضور والمشاركين ،مؤكدا
أن ال ــدورة المقبلة مــن عـمــر هــذا
المهرجان ستكون عبر الحضور
ال ـش ـخ ـص ـي ــة م ـ ــع نـ ـه ــاي ــة ع ـصــر
كــورونــا واإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة
التي اتخذتها دول العالم ،ومن
بينها الكويت.
وك ــان وزي ــر اإلع ــام والثقافة،
د .حمد روح الدين ،افتتح أعمال
الدورة الثانية لمهرجان الكويت

ياسمين الخطيب تعلن
طالقها ومحاولة انتحارها

المسرح أكثر من الــداخــل بسبب
شدة تحمسهم للحفل».

سوء تنظيم

أصالة
خـ ـ ـض ـ ــر ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي القـ ـ ـ ــت ت ـف ــاع ــا
وان ـس ـجــامــا ،وأط ــرب ــت الجمهور
ب ــأغـ ـنـ ـي ــة «ال ـ ـ ـكـ ـ ــوكـ ـ ــب» ،ث ـ ــم غ ـنــت
«اتحداكم» ،وقدمت من الفلكلور
العراقي «هي وهاي وهو» ،حيث
تفاعل معها الجمهور بحماسة،
وغـ ـن ــت ل ـش ـيــريــن «ي ـ ــا ب ـت ـف ـكــر يــا
بـ ـتـ ـح ــس» ،م ــن م ـس ـل ـســل خـمـســة
ونص.

وصلة غنائية
و تــأخــر تقديم الفنانة أصالة
ن ـ ـص ـ ــري وصـ ـلـ ـتـ ـه ــا الـ ـغـ ـن ــائـ ـي ــة
ب ـس ـبــب ح ـض ــور ح ـش ــود غـفـيــرة

مــن الـجـمــاهـيــر ،حـيــث ق ــام األمــن
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــو الـ ـحـ ـف ــل ب ــال ـس ـي ـط ــرة
ع ـل ــى االزدح ـ ـ ـ ـ ــام ،ل ـت ـع ــود أج ـ ــواء
االحتفالية من جديد ،وحضرت
ال ـف ـن ــان ــة ال ـح ـف ــل ب ــرف ـق ــة زوج ـه ــا
الشاعر والمخرج فائق حسن ،ثم
اعتلت ا لـمـســرح بعد أن قدمتها
اإلعــام ـيــة ال ـن ـجــم ،وم ــا إن سمع
الـجـمـهــور وق ــع خـطــواتـهــا حتى
تفاعل معها بالتصفيق ،وكان من
ضمن الحضور في الحفل الفنانة
هدى حسين.
وافـ ـتـ ـتـ ـح ــت الـ ـفـ ـن ــان ــة أص ــال ــة
وصلتها الغنائية بـ»يا مجنون»،
لتقدم بعدها «عقوبة» ،التي نالت

رحمة رياض
استحسان الـجـمـهــور ،ثــم قدمت
أغـنـيــة «س ــواه ــا قـلـبــي» ،وألـهـبــت
أص ــال ــة أح ــاس ـي ــس ال ـحــاضــريــن
بـ»اشتقت لك» ،وتألقت في أغنية
ق ـي ـث ــارة ال ـخ ـل ـيــج نـ ــوال «ال ـق ـلــوب
ال ـســاه ـيــة» ،لـيـبــادلـهــا الـجـمـهــور
الغناء ،وأعقبها أغنية «أنا أحبك»،
وأب ــدع ــت بــأغـنـيــة وط ـن ـيــة «بـنــت
السما» التي القت تفاعال منقطع
الـنـظـيــر م ــن الـجـمــاهـيــر وم ــن ثم
غنت «ذاك الغبي».

ازدحام الجمهور
وعـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش الـ ـحـ ـف ــل ،ق ــال

«الكويت للسينما» يناقش دور المهرجانات العربية
للسينما الجديدة ،مؤكدا أهمية
المهرجان الذي يصفه بأنه إنجاز
نفتخر به ونعتز.
وتابع الــوزيــر« :تولي الكويت
مــن خ ــال مؤسساتها الرسمية
والخاصة اهتماما بالغا بالثقافة
وال ـ ـف ـ ـنـ ــون ،م ـم ــا ج ـع ـل ـهــا تـحـتــل
مــرتـبــة متقدمة بـيــن أقــرانـهــا من
دول المنطقة والعالم العربي في
مجاالت ّالثقافة والفنون واآلداب.
وتـ ـ ـم ـ ــث ـ ــل الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا ج ــانـ ـب ــا
أس ــاسـ ـي ــا ومـ ـهـ ـم ــا م ـ ــن ج ــوان ــب
االهتمام والــرعــايــة ،حيث راحــت
تحتل مــوقـعــا ب ــارزا عـبــر أجـيــال
مــن المبدعين وال ـ ــرواد ،اعـتـبــارا
م ــن فـيـلــم ب ـ ّـس ي ــا بـحــر للمخرج
الكويتي الــرائــد خــالــد الصديق،
مـ ــرورا ب ـكـ ّـم م ــن ال ـن ـتــاجــات الـتــي
ّ
حلقت محليا وخليجيا وعربيا
ودوليا.
وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن أمـ ــام إن ـجــاز
سينمائي نفتخر به ونعتز ،فقد
استطاعت الدورة األولى أن تحقق
أهــدافـهــا وأصــداء هــا فــي ترسيخ
اس ــم ال ـكــويــت كـمـنـصــة حــاضـنــة
لإلبداع السينمائي ،لتأتي الدورة
لـتـكـمـلــة ال ـن ـهــج وال ـم ـس ـيــرة عبر
مـجـمــوعــة ب ـ ــارزة م ــن الـنـتــاجــات
واألنـ ـشـ ـط ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ـتــي
تتواصل على مدى  3أيام عامرة

خبريات

علي حسن

باإلبداع السينمائي.
وفي كلمته قال نقيب الفنانين
واإلعالميين ،د .نبيل الفيلكاوي،
إن نقابة الفنانين واإلعالميين
ومجلس إدارتها وكل قطاعاتها
ي ـ ـقـ ــدمـ ــون ك ـ ــل مـ ـ ـف ـ ــردات ال ــدع ــم
والـ ّـرعــايــة لـهــذا الـمـهــرجــان الــذي
يمثل حاضنة لإلبداع السينمائي
الـعــربــي مــن أجــل سينما جديدة
ش ـ ـك ـ ــا وم ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــدا
بــال ـج ـهــود ال ـت ــي ت ــواص ـل ــت على
مدى عام كامل من أجل التحضير
لهذه الدورة.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان مـحـمــد
المنصور :أثمن مبادرة مهرجان

الفيلكاوي والصايغ
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـس ـي ـن ـمــا الـ ـج ــدي ــدة،
وأي ـ ـض ـ ــا الـ ـمـ ـخ ــرج ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـصــايــغ بــاخ ـت ـيــاري كشخصية
ّ
مكرمة ،وهو أمر يشعرني بالفخر
واالعـ ـت ــزاز ،وهـنــا أجــدهــا فرصة
م ـن ــاس ـب ــة لـ ــدعـ ــوة الـ ـشـ ـب ــاب فــي
كويتنا الغالية والعالم العربي
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل حـ ـ ـض ـ ــور س ـي ـن ـم ــائ ــي
أكـ ـب ــر ي ـل ـيــق ب ــاإلنـ ـس ــان ال ـعــربــي
وطموحاته وأحالمه الكبيرة.
فيما قال رئيس لجنة التحكيم
المخرج ،د .علي حسن :يسعدني
فــي ال ـبــدايــة أن أت ـقــدم بــاألصــالــة
عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء

لجنة التحكيم األفاضل بالتحية
الى وزير اإلعالم والثقافة د .حمد
روح الدين على رعايته الكريمة
لـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـك ــوي ــت لـلـسـيـنـمــا
الجديدة في دورته الثانية.
وال ـش ـكــر م ــوص ــول ال ــى نقيب
الفنانين واإلعــامـيـيــن ،د .نبيل
الفيلكاوي ،وإلى المخرج الفنان
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـصـ ــايـ ــغ رئ ـي ــس
م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
الجديدة ،الذي بات موعدا حقيقيا
وم ـن ـص ــة لـ ــإبـ ــداع ال ـس ـي ـن ـمــائــي
الكويتي والخليجي والعربي.

الـمـنـتــج ع ـبــدال ـعــزيــز ال ــزي ــدي إن
الحفل حقق نجاحا كـبـيــرا ،فقد
ح ـ ـضـ ــره  5000ش ـ ـخـ ــص ،الف ـت ــا
إلــى أن المسرح هــو أكبر مسرح
جماهيري تم بناؤه في الكويت،
ومـ ـه ــرج ــان ل ـي ـلــة ع ـم ــر بـ ــدأ مـنــذ
عــام  ،2018وهــم دائما يحاولون
تقديم الشيء الجميل للجمهور
الكويتي.
ووعـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي ،م ـ ــن خ ــال
ح ــدي ـث ــه ،ال ـج ـم ـه ــور ب ـك ــل جــديــد
ومميز .وعن سبب تأخر الحفلة
ل ـم ــدة س ــاع ــة أوضـ ــح أن ــه بسبب
ازدح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر،
«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان خ ـ ــارج

وعـبــر مــوقــع «تــوي ـتــر» ،نشرت
بـ ـع ــض الـ ـحـ ـس ــاب ــات صـ ـ ــورا مــن
وصـ ـل ــة ال ـف ـن ــان ــة رحـ ـم ــة ريـ ــاض،
وكذلك وصول أصالة إلى الحفل،
وان ـت ـظ ــاره ــا لـ ـل ــدخ ــول ،السـيـمــا
ع ـق ــب ت ــأخ ــر ان ـ ـطـ ــاق وص ـل ـت ـهــا
بسبب تدافع الجمهور ،وتواجد
أعداد من الحضور خارج القاعة
المخصصة للحفل.
وذك ــرت بـعــض الـحـســابــات أن
الحفل شهد فوضى ومشاجرات
قبل انطالقه ،وكذلك قبل وصلة
ال ـف ـنــانــة أص ــال ــة ،ك ـمــا ت ــم ت ــداول
بعض الشكاوى عن سوء تنظيم،
وتأخير في انطالق وصلة أصالة
بـسـبــب ان ـت ـظــارهــا ف ــي مركبتها
نحو ساعة قبل استئناف الحفل
مرة أخرى.

«تطوان لسينما البحر المتوسط»
يطلق دورته الـ 27
أطلق مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط في المغرب
دورتــه السابعة والعشرين مساء أمس األول ،وسط حضور جماهيري
كبير ،وتكريم لنجوم من بلجيكا وإسبانيا والمغرب.
وأقيم حفل االفتتاح بسينما إسبانيول ،وسط مدينة تطوان ،وشمل
تكريم الممثلة البلجيكية ديبورا فرانسوا ،والممثل اإلسباني من أصول
ألمانية أليكس بريندمول ،والمخرج المغربي نور الدين لخماري ،واختارت
هذه الدورة أيضا الممثل المصري شريف منير كضيف شرف.
وقال رئيس جهة تطوان الحسيمة عمر مورو ،في كلمة االفتتاح ،إن دعم
السلطات لمهرجان تطوان لسينما المتوسط «هو استثمار في المستقبل،
ومساهمة في إيجاد مشترك ثقافي ورمــزي لعدة مناطق مشكلة لجهة
الشمال» ،مضيفا أن «المغرب يتميز بموقعه الجغرافي وتعدد روافــده
وانتماءاته الثقافية كانتمائه العربي واإلسالمي واإلفريقي والمتوسطي،
وجهتنا (الشمال) هي المنوط بها إبراز هذا المكون المتوسطي».
كما قدم الحفل أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل،
ويرأسها المخرج والمنتج جاك طرابي ،وهو فرنسي من أصول إيفوارية،
وتضم في عضويتها ثالثة متخصصين من إسبانيا والمغرب وإيطاليا،
وكذلك لجنة تحكيم النقاد برئاسة المصرية أمل الجمل ،ولجنة تحكيم
مسابقة األفالم الوثائقية برئاسة المخرجة الفرنسية ماريون ستالينس.
وتضم مسابقة األفالم الطويلة  12فيلما ،بينها الفيلم المصري «أبو
صدام» للمخرجة نادين خان ،والفيلم اللبناني «البحر أمامكم» للمخرج
إيلي داغــر ،والفيلم التونسي «قــدحــة» للمخرج أنيس األس ــود ،والفيلم
المغربي «حبيبة» للمخرج حسن بنجلون ،والفيلم الفلسطيني «صالون
هدى» للمخرج هاني أبو أسعد.
وفي مسابقة األفالم الوثائقية تتنافس  8أفالم من بينها «بيروت في
عين العاصفة» للمخرجة الفلسطينية مي المصري ،و«كباتن الزعتري»
للمخرج المصري علي العربي ،و»فــي زاويــة أمــي» للمخرجة المغربية
أسماء المدير ،و»صرة الصيف» للمخرج المغربي أيضا سالم بالل ،كما
يعرض المهرجان  6أفالم خارج المسابقات الرسمية ،انتجت بين 2020
(رويترز)
و 2021من المغرب وإسبانيا ولبنان وإيطاليا.

خالف« :شبه منفصل» يركز على الوصل واالنفصال
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ال ـع ــاق ــات اإلن ـســان ـيــة مهمة
وضرورية في حياة البشر ،لكن
إي ـق ــاع ال ـح ـيــاة ق ــد يـلـعــب دورا
ف ــي تـغـيـيــر وس ـي ـلــة ال ـتــواصــل،
فـتـتـحــول مــن وسـيـلــة للتقارب
واالتصال إلى طريقة لالنفصال
وربما العزلة ،وهذا هو الملمح
ال ــرئ ـي ــس ل ـم ـض ـمــون ال ـم ـعــرض
ال ـج ــدي ــد ل ـل ـف ـنــانــة الـتـشـكـيـلـيــة
ال ـم ـصــريــة رانـ ـي ــة خـ ــاف ال ــذي
جـ ـ ــرى اف ـت ـت ــاح ــه أخ ـ ـيـ ــرا تـحــت
عنوان «شبه منفصل».
ويـ ـض ــم ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،ال ـم ـق ــام
حاليا في «غاليري سماح للفن»،
ويستمر حتى  23الجاري ،وهو
المعرض الفردي األول للفنانة
رانـيــة خ ــاف 44 ،لــوحــة تتنوع
بين استخدام خامة األكريليك
وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوالج ع ـ ـلـ ــى الـ ـك ــانـ ـف ــاس
واألل ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـم ــائ ـي ــة وال ـم ـي ــدي ــا
المختلطة على الورق.
وحول فلسفة العرض ،قالت
خ ــاف ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»« :م ــا بين
دائرتين شبه منفصلتين هناك
شريط رفيع يمكنني أن أطلق
عليه ال ــزم ــن ،ال ــذي يـعــد مجاال
لـمـحــاوالت اقترابنا مــن اآلخــر،
وح ـي ـن ـم ــا ن ـن ـف ـص ــل ك ــال ــدوائ ــر
عـمــن نـحــب تـخـيــب محاولتنا،

بشكل متزامن أعلنت
الفنانة ياسمين
الخطيب طالقها من
زوجها رجل األعمال
رمضان حسني،
ومحاولتها االنتحار
بتناول كميات من
األدوية.
وطلبت ياسمين عدم
الخوض في تفاصيل
انفصالها عن زوجها
الذي احتفلت بزفافها
عليه في أغسطس
الماضي بحفل كبير،
بوقت خرجت فيه
من المستشفى بعد
تعافيها من آثار
محاولة االنتحار التي
استلزمت خضوعها
لفحوصات طبية
استمرت عدة ساعات.
وأكدت ياسمين ،في
منشور عبر «فيسبوك»،
أنها تعاني اضطراب
الشخصية الحدية
على مدار حياتها ،في
الوقت الذي لم تجد من
يستطيع استيعابها
أو يدعمها في حياتها،
مشيرة إلى أنها شديدة
الحساسية متقلبة
المزاج وال تثق بأحد
وتعاني من مخاوف
كبرى من الهجر.

إياد نصار ضيف شرف
في «المطاريد»

يظهر الفنان إياد
نصار كضيف شرف
في فيلم «المطاريد»،
الذي يقوم ببطولته
أحمد حاتم ،ومن المقرر
عرضه نهاية العام في
الصاالت السينمائية،
ويعكف مخرجه ياسر
سامي على االنتهاء من
التحضيرات الخاصة
به خالل الفترة الحالية،
تمهيدا لبداية التصوير
الشهر المقبل ،حيث
يتوقع أن يستغرق
التصوير نحو شهرين
متواصلين داخل مصر
في عدد من المواقع
الخارجية ،التي يجري
معاينتها في الوقت
الراهن .ويشهد الفيلم
ظهور عدد من الفنانين
كضيوف شرف ،وكتبه
الثنائي عزت أمين
وصالح الجهيني،
ويجري خالل الفترة
الحالية إنهاء التعاقدات
بين الشركة المنتجة
وبقية فريق العمل.

دنيا سمير غانم تنافس
في موسم «األضحى»
من لوحات المعرض
وحتى حين نقترب ونتواصل
ونتماهى في كيان اآلخــر ...هل
تـظــن أن ــك أفـلـحــت فــي اإلم ـســاك
بأي شيء؟ هل يمكن أن تتظاهر
بتمام المعرفة أو التملك؟ وماذا
عن تلك األماكن التي هجرناها؟
وماذا لو عدنا إليها؟ هل بإمكان
الروح أن تعاود االتصال؟».
وتــاب ـعــت« :ن ـحــن نـعـيــش في
حـ ـ ـ ــاالت مـ ـتـ ـك ــررة مـ ــن ال ــوص ــل
واالن ـ ـف ـ ـصـ ــال عـ ــن ذواتـ ـ ـن ـ ــا ،عــن
األحبة وعن صور األماكن التي
تالمسنا ،وهـكــذا نحن مــا بين
محاوالت االتصال أو االنفصال،
ن ــرس ــم م ـس ــاف ــات بـيـنـنــا ونـظــل

نحاول دوما فيما يشبه مسارا
أجـ ــوف أن ن ـت ــواص ــل ،وينتهي
األمر بنا كضمائر منفصلة ،أو
كائنات شبه متصلة».
وتعتمد خالف على تجربتها
ال ـخــاصــة وال ــوج ـي ــزة ف ــي رســم
الـكــاريـكــاتـيــر ،الـتــي بــدأتـهــا في
مطلع التسعينيات مــن ا لـقــرن
الـمــاضــي ،وتــأثــرت فيها بكبار
فناني الكاريكاتير ،وسعت إلى
زي ـ ــارة مــراس ـم ـهــم وح ــاورت ـه ــم،
مثل الفنان رخــا وحسن حاكم
ومـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـفـ ــت ،حـ ـي ــث ت ـب ــدو
اللوحة لديها مرادفا للمفارقة،
وأحيانا السخرية من التفاعل

رانية خالف

م ــع اآلخ ـ ــر ومـ ــع الـ ـم ــوج ــودات،
وتـ ـ ــولـ ـ ــي األس ـ ـك ـ ـي ـ ـتـ ــش أه ـم ـي ــة
خـ ــاصـ ــة ،ح ـي ــث تـ ـب ــدأ ب ــال ــرس ــم
أوال بعفوية تــامــة عـلــى ال ــورق
الــذي تألفه ثم تنقله مع بعض
التغييرات إلى سطح الكانفاس.
ي ـش ــار إلـ ــى أن خـ ــاف الـتـحـقــت
بالعديد من الورش الفنية منذ
عام  ،1993وشاركت في عدد من
المعارض الجماعية بداية من
 ،2014وأقامت معرضها الثنائي
في «غاليري قرطبة» بالقاهرة
تحت عنوان «نحن هنا» ()2021
مع الفنانة هبة أمين.

بهاء الدين يهاجم شيرين عبدالوهاب
هاجم الشاعر بهاء الدين محمد اختيار الفنانة
ش ـيــريــن ع ـب ــدال ــوه ــاب أغـنـيـتـهـمــا «مـتـجــرحـنـيــش»
باعتبارها أغنية ندمت على تقديمها ،عبر حسابها
عـلــى «انـسـتـغــرام» ،حـيــث كــانــت تجيب عـلــى أسئلة
ال ـج ـم ـهــور خـ ــال األي ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،ع ـبــر إج ــاب ــات
مقتضبة.
وأكد محمد أنه لم يكن راضيا على الطريقة التي
قدمت بها شيرين األغنية ،ومع ذلك لم يتحدث عن
األمر ،مشيرا إلى أن اللقاء األول بينهما شهد بكاء
شيرين خالل جلوسها مع المنتج نصر محروس،
ألنـهــا لــم تـصــدق أنـهــا تجلس أمــامــه .وســرد بعض

تفاصيل عالقته مــع شيرين فــي تلك الـفـتــرة ،عبر
منشور لــه على «فيسبوك» ،مــؤكــدا أنــه لــوال تدخل
المنتج نصر محروس مكتشفها الفني لما قدمت
شيرين األغنية ،ألنها كانت موقوفة في تلك الفترة
من النقابة.
وهاجمت بعض التعليقات الحدة التي تعامل
ب ـهــا ب ـهــاء ال ــدي ــن مـحـمــد م ــع ت ـصــريــح ش ـيــريــن عن
األغنية ،مشددين على أن حديثها عن الندم ال يعني
بالضرورة االنتقاص من كاتبها.
بهاء الدين محمد

تخوض الفنانة دنيا
سمير غانم تجربة
المنافسة في سباق
أفالم عيد األضحى ،من
خالل فيلمها الجديد
«تسليم أهالي» ،الذي
تقرر عرضه بشكل
نهائي الشهر المقبل
قبل عيد األضحى
بأربعة أيام ،ومن خالله
تعود دنيا للسينما
بعد غياب  5سنوات في
تجربة البطولة المطلقة
للمرة األولى ،حيث
يشاركها البطولة هشام
ماجد ومحمد ممدوح
وبيومي فؤاد ،وينتمي
الفيلم إلى نوعية األفالم
الكوميدية االجتماعية.
وتشارك دنيا في الحملة
الترويجية للفيلم،
حسبما اتفقت مع
الشركة المنتجة ،عبر
حساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي،
علما أن التريلر الدعائي
للفيلم سيكون جاهزا
خالل أيام.
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بايدن يقرر «إعادة ضبط» العالقات مع السعودية
ومساعدته إلى تل أبيب لبحث ردع إيران ودمج إسرائيل بالمنطقة
بلينكن يرى إمكانية حل أزمة اليمن ِ
أكد مسؤولون أميركيون أن
الرئيس األميركي جو بايدن
قرر إعادة ضبط العالقات
مع السعودية خالل زيارته
القريبة للمملكة.

تقارير عن تخفيض
السعودية إمدادات
النفط للصين...
وسعر البنزين في
أميركا يصل إلى
عتبة  5دوالرات

ب ـع ــد أيـ ـ ــام م ــن إعـ ـ ــان ت ــأج ـي ــل زي ـ ــارة
مفترضة للرئيس جو بايدن للسعودية،
مما أث ــار ت ـســاؤالت بـشــأن فشل مساعي
إعـ ــادة إص ــاح ال ـعــاقــات الـمـتــوتــرة بين
الحليفين الـتـقـلـيــديـيــن ،أك ــد مـســؤولــون
أمـيــركـيــون أن الــزيــارة قائمة وواشنطن
باتت جاهزة لـ «إعادة ضبط» العالقات.
ونقلت شبكة «ســي ان ان» االخبارية
االميركية عن مسؤولين أميركيين رفيعي
المستوى تأكيدهم أمس األول أن واشنطن
مستعدة ل ــ»إع ــادة ضـبــط ال ـعــاقــات» مع
السعودية وتجاوز قضية مقتل اإلعالمي
السعودي جمال خاشقجي في قنصلية
بــاده بإسطنبول عام  ،2018التي كانت
تشكل إحدى نقاط التوتر ،بهدف إصالح
العالقات بين البلدين.
ويقول مسوؤلون إن بايدن ،الذي يقبع
تحت ضغط شديد من أجل ردع روسيا
والتعامل مــع ارت ـفــاع اسـعــار الـطــاقــة في
أميركا في ظل أكبر تسارع وتيرة للتضخم
منذ عام  ،1981يسعى إلعادة بناء عالقات
ً
أكثر دفئا مع المملكة في ظل االضطرابات
الكبرى التي يشهدها العالم نتيجة الغزو
الروسي ألوكرانيا.
وذكر مسؤول أميركي رفيع لـ «سي ان
ان»« :اتفقت الــدولـتــان على تـجــاوز األمــر
(مقتل خاشقجي) في سبيل إحالل السالم
في حين
واالستقرار في الشرق األوسط»ُ ،
تعتبر السعودية قضية خاشقجي أغلقت
وقد أبلغت المسؤولين األميركيين بذلك
مرارا.
وأثار تقرير «سي ان ان» تفاعال واسعا
باعتباره تحوال كبيرا في موقف الرئيس
األم ـيــركــي بـعــد أش ـهــر م ــن ال ـل ـق ــاءات في
ال ــري ــاض بـيــن بــريــت مــاك ـغــورك وآم ــوس
هــوشـتــايــن كـبـيــري مـسـتـشــاري الرئيس
االميركي جو بايدن ،من جهة والمسؤولين
السعوديين من جهة أخرى بمن فيهم ولي
العهد السعودي االمير محمد بن سلمان.
ألـيـكــس مـ ــاركـ ــوارت ،م ــراس ــل «س ــي ان
ان» لشؤون األمــن القومي ،أوضــح قائال:
«تحتاج الواليات المتحدة إلى مساعدة
الـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـب ـه ــات
المختلفة .إنـهــا بحاجة إلــى السعودية
إلنتاج المزيد من النفط ،وهو ما أعلنت
ً
السعودية مؤخرا أنها ستفعله.»...
وأضــاف« :يعتمد الكثير من هذا على
العوامل االقتصادية ...أخبرني مسؤول
أم ـيــركــي أن ال ـخ ــوف وال ـق ـلــق ف ــي الـبـيــت
األب ـي ــض ب ـشــأن الـتــوقـعــات االقـتـصــاديــة
العالمية يجعلهم يرمون مبادئهم خارج
النافذة».
وت ـ ــاب ـ ــع أن «األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ي ـت ـع ـل ــق ف ـقــط
ً
ب ــاالق ـت ـص ــاد ،ب ــل يـتـعـلــق أيـ ـض ــا ب ــإي ــران

سلة أخبار
هدوء حذر في طرابلس
بعد اشتباكات مسلحة

شهدت العاصمة الليبية
طرابلس ،أمس ،هدوءا حذرا عقب
اشتباكات مسلحة بني كتائب
موالية لحكومة «الوحدة» بزعامة
عبدالحميد الدبيبة ،و»املجلس
الرئاسي» بزعامة خالد املشري،
ليل الجمعة ـ السبت ،وسط
انتقادات من االتحاد األوروبي،
ومطالب بالتحقيق حولها.
وجرت االشتباكات وسط املدينة،
حيث انقطع أثنائها التيار
الكهربائي باملنطقة ،ما أسفر عن
حالة من الفزع بني السكان.
وقال رئيس بعثة «األوروبي»
خوسيه ساباديل ،إن «ما حدث
في سوق الثالث هو مخز ويمثل
صدمة».

مقتل شرطي إسرائيلي
بعملية دهس في يافا
بايدن خالل دردشة مع رئيس البرازيل ويحيط بهما رئيسا األرجنتين وكولومبيا في ختام قمة األميركيتين في لوس أنجلس أمس األول (أ ف ب)
نووية ،والحرب في اليمن .لحسن الحظ،
هناك هدنة اآلن ،لكن الــواليــات المتحدة
تريد مساعدة السعودية فــي إنـهــاء تلك
ً
الحرب هناك ،ولكن أيضا تقريب إسرائيل
من جيرانها العرب والعمل مع إسرائيل
بشأن القضية الفلسطينية .لــذا فــإن كل
ه ــذه الـعــوامــل المختلفة هــي الـتــي تريد
إدارة بايدن اآلن إعادة ضبط هذه العالقة
السعودية عليها».

مؤشرات
وذك ــر تقرير لبلومبيرغ أن مؤشرات
«مصالحة» بــدت فــي األف ــق بعد اجتماع
«أوب ــك» ال ــذي عقد فــي  2يونيو الـجــاري،
ح ـيــث ت ــم ف ـيــه االتـ ـف ــاق ع ـلــى رف ــع إن ـتــاج
النفط ألول مــرة منذ أشهر من الدعوات
األميركية إليه.
ويقول بوب مكنالي ،مدير «مجموعة
رابيدان للطاقة» ،التي تتخذ من واشنطن
م ـقــرا ،إن «الـطــرفـيــن يــرغـبــان فــي تثبيت
العالقات» ،مضيفا «الرئيس أعاد اكتشاف
أه ـم ـي ــة ثـ ـب ــات أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز،
وب ــاألخ ــص الـ ــدور الـحـيــوي ال ــذي تلعبه
السعودية».
واشـ ـ ـ ـ ــارت ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ أمـ ـ ــس الـ ـ ــى أن

ال ـس ـع ــودي ــة سـ ـت ــزود ب ـعــض الـمـشـتــريــن
الصينيين بخام أقــل مما طلبوه الشهر
ال ـم ـق ـبــل ،م ــع تـلـبـيــة ط ـل ـبــات ال ـعــديــد من
ال ـع ـمــاء اآلخ ــري ــن ف ــي آس ـيــا ب ـعــد تعهد
«أوبك» بتسريع زيادات اإلنتاج .وبحسب
م ــا أوردتـ ـ ــه ال ــوك ــال ــة ،سـتـحـصــل الـيــابــان
وكــوريــا الجنوبية وتايلند والهند على
كـمـيــات الـنـفــط ال ـتــي طـلـبــوهــا ،حـتــى أن
البعض سيحصل على إمدادات إضافية.
وأمـ ــس وص ــل م ـتــوســط س ـعــر غــالــون
البنزين على مستوى الواليات المتحدة
إلى مستوى قياسي ،حيث تجاوز للمرة
األولى  5دوالرات ،وفق ما أفادت به وكالة
«أسوشيتد برس» .وأوضح نادي السيارات
األميركي «إيه إيه إيه» أن «متوسط السعر
ال ـس ـبــت ب ـلــغ  5دوالرات» ،ح ـيــث «يــدفــع
سائقو السيارات في بعض أجزاء البالد،
وخاصة كاليفورنيا ،أمواال أكثر من ذلك
بـكـثـيــر» .وقـفــز مـتــوســط الـسـعــر الوطني
 19سـنـتــا ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي فـقــط،
مرتفعا  1.93دوالر عــن ه ــذا الــوقــت من
العام الماضي.

بلينكن ومساعدته
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة

األميركي أنتوني بلينكن ،عمق العالقة
ال ـتــي تــربــط ب ــاده بــالـسـعــوديــة ،مـشــددا
على أهمية الشراكة مع الرياض في مجال
مكافحة التطرف والتعامل مع إيران وحل
أزمة اليمن.
وأشار بلينكن ،في تصريح أوردته قناة
«اإلخـبــاريــة السعودية» الرسمية ،أمــس،
إلى ضرورة العمل بشكل جاد مع المملكة
إلنهاء الحرب في اليمن والمساعدة في
تحقيق الهدنة باليمن التي جرى تمديدها
ً
اآلن لفترة ثانية ،معتبرا أن هناك فرصة
لتحقيق سالم مستدام في اليمن.
وكانت المتحدثة باسم البيت األبيض
كارين جان بيير ،قالت ،الثالثاء الماضي،
ً
ً
استراتيجيا
إن المملكة كــانــت شــريــكــا
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة مـنــذ  8ع ـقــود ،حيث
التقى كل رؤساء أميركا قادة السعودية»،
مـشـيــرة إل ــى أن «الــرئ ـيــس بــايــدن يعتبر
ً
شريكا ً
مهما فــي مجموعة من
المملكة
االستراتيجيات اإلقليمية والعالمية ،بما
في ذلك الجهود المبذولة إلنهاء الحرب في
اليمن ،واحتواء إيران ومكافحة اإلرهاب».
وتــاب ـعــت أن «ال ـط ـيــاريــن الـسـعــوديـيــن
حلقوا مع طيارينا في الحرب ضد تنظيم
(داعش) ،ودورياتها البحرية مع قواتنا في
البحر األحمر والخليج».

وأعلنت وزارة الخارجية األميركية،
أمس األول ،أن «مساعدة وزير الخارجية
لشؤون الشرق األدنى باربارا ليف ستزور
إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من
 11إلى  14الجاري لبحث موضوعات من
بينها ردع األنشطة اإليرانية العدوانية
بــالـمـنـطـقــة ودعـ ــم ان ــدم ــاج إســرائ ـيــل في
منطقة الشرق األوسط األوسع نطاقا».
وأضـ ــافـ ــت أن «لـ ـي ــف س ـت ـت ـش ــاور مــع
اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن والـفـلـسـطـيـنـيـيــن بـشــأن
مجموعة من األولويات ،من بينها تعميق
ال ـت ـعــاون األم ـيــركــي الـثـنــائــي مــع كــل من
إسرائيل والسلطة الفلسطينية ،والعالقات
اإلسرائيلية الفلسطينية ودعم الواليات
المتحدة لحل الدولتين» .وأفادت تقارير
ب ــأن زي ــارة بــايــدن للمملكة قــد يتخللها
االع ـ ــان ع ــن ان ـف ـتــاح ف ــي ال ـع ــاق ــات بين
الــريــاض وتــل ابـيــب لكن المملكة ربطت
اي تطبيع كامل للعالقات على غــرار ما
قامت به الدول التي وقعت «اتفاق ابراهيم»
بــالـتــوصــل ال ــى ات ـفــاق س ــام اســرائـيـلــي ـ
فلسطيني يضمن قيام دولــة فلسطينية
مستقلة قابلة للحياة.
(واشنطن ـ وكاالت)

ُ
ُ
قتل شرطي إسرائيلي وأصيب
ُثالثة آخرون في عملية دهس
نفذت ،أمس ،في يافا .وأظهر
ّ
مصور على «تويتر»،
مقطع
الفوضى التي ّ
عمت موقع
الهجوم ،وعناصر سلطات
االحتالل الذين قاموا بعملية
مسح للمنطقة.
وتم اعتقال  4من بلدة رهط في
شمال النقب على خلفية العملية.
وفي حادث منفصل ،دمر حريق
ضخم  18حافلة بساحة انتظار
في املحطة املركزية بصفد.
وفتحت الشرطة اإلسرائيلية
تحقيقًا ملعرفة ما إذا كان الحادث
الغامض متعمدًا.

ّ
تونس« :اتحاد الشغل» يحذر
من ّزج الجيش بالصراعات

بري يقاطع اجتماع عون حول الترسيم ...وزيارة «أخيرة» لهوكشتاين
●

بيروت  -منير الربيع

فيما حددت وزارة الخارجية األميركية موعد
زي ــارة المبعوث األمـيــركــي لـشــؤون أمــن الطاقة
ً
العالمي آموس هوكشتاين إلى لبنان غدا وبعد
غــد الستئناف المفاوضات حــول ملف ترسيم
الـحــدود البحرية ،ال ت ــزال الـخــافــات اللبنانية
مستمرة بـيــن الـمـســؤولـيــن حــول تـقــديــم جــواب
موحد.
وبحسب ما تشير مصادر رسمية ،فإن لبنان
ّ
ً
ً
ل ــن ي ـســلــم لـهــوكـشـتــايــن ج ــواب ــا م ـك ـتــوبــا ،إنـمــا
ً
هناك اتـفــاق على إبــاغــه بالموقف شفهيا مع
اإلص ــرار على ض ــرورة اسـتـمــرار الـتـفــاوض ،في
المقابل تلفت األجواء األميركية إلى أن المبعوث

ً
ّ
يصر على تحصيل الـجــواب سريعا
األميركي
ً
ملوحا بأن هذه الزيارة قد تكون األخيرة له ما
ّ
لم يتم الوصول إلى حل نهائي للمشكلة.
تؤكد المصادر الرسمية ،أن لبنان سيبلغ
ً
هوكشتاين رفضه لالقتراح الذي قدمه سابقا،
الذي يمنحه مساحة أقل من  860كلم نسبة إلى
ّ
الخط المتعرج الذي اقترحه المبعوث األميركي،
ّ
ً
وسيشدد لبنان على التمسك بالخط  23كامال أي
بمساحة  860كلم مربع ،باإلضافة إلى التمسك
ً
بـحـقــل «ق ــان ــا» أي ـضــا وبــذلــك تـصـبــح الـمـســاحــة
أكثر من  860كلم .هــذا الطلب اللبناني ال يزال
ً
مرفوضا من األميركيين واإلسرائيليين ،فيما
يعتبر مـســؤولــون لبنانيون أنــه الحل األفضل
إذا ما أرادت واشنطن اإلنتهاء من هذا الملف.

في هذا السياق ،دعا رئيس الجمهورية ميشال
عون إلى إجتماع رئاسي للبحث في آليات ّ
الرد،
إال أن الالفت كان غياب رئيس مجلس النواب نبيه
بري عن االجتماع في قصر بعبدا ،وبحسب ما
تقول مصادر متابعة فإن بري رفض المشاركة في
ً
االجتماع اعتراضا منه على آلية التفاوض التي
ً
يتبعها عون ،وكذلك رفضا للدخول في أي صيغة
يريد عون تكريسها ويعارضها ّبري فيكون وكأنه
منح الغطاء لما يقرره رئيس الجمهورية ،كذلك
فــإن بــري يعلن تمسكه باتفاق اإلطــار وبالتالي
ً
موقفه معلن وال حاجة إلعــان غيره ،وأيضا ال
يسقط بري من حساباته مواقف عون الدائمة التي
يشدد خاللها إلى أنه هو صاحب الصالحية في
التفاوض وكأن عون يريد تهميش الجميع وال

يستدعي بـ ّـري إال عند الحاجة إليه وللحصول
على توقيعه.
كل هذه المؤشرات تفيد بأن الموقف اللبناني
ً
ال يـ ــزال خــاض ـعــا لـلـخــاف واالخـ ـت ــاف وه ــو ما
سيضعف موقف لبنان في المفاوضات .وبحال
اسـتـمــر ال ـخ ــاف ول ــم يـتــوصــل الـلـبـنــانـيــون إلــى
اتفاق على ترسيم الحدود ،حينها ال يمكن التنبؤ
ً
بــال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـت ــي سـتـحـصــل ،خـصــوصــا
أن إسرائيل ستبدأ في عملية اإلستخراج وهو
ً
سيشكل خـطــرا على الـثــروة اللبنانية ،ال تشير
األج ـ ـ ــواء إل ــى اس ـت ـع ــداد ل ــدى اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن أو
األميركيين بوقف عمليات اإلستخراج ،خاصة أن
اسرائيل مستعجلة لإلستفادة من ارتفاع أسعار
النفط والغاز.

فــي المقابل ،بــرز تهديد أمين عــام حــزب الله
حسن نصرالله بضرورة وقف عمليات اإلستخراج
ً
فورا بدون التوصل إلى إتفاق ،ووضع نصر الله
معادلة واضحة بأنه ال يمكن السماح إلسرائيل
بالتنقيب فيما لبنان ممنوع مــن ذل ــك ،وكانت
لهجة نـصــر الـلــه تـنـطــوي عـلــى تـهــديــد عسكري
باستهداف الباخرة في حال لم تتوقف عن العمل.
ً
ً
كــذلــك وجــه نصر الـلــه تـهــديــدا مـبــاشــرا لليونان
ً
ً
والشركة اليونانية ما استدعى ردا دبلوماسيا من
قبل أثينا التي استدعت القائمة بأعمال السفارة
اللبنانية وأبلغتها رسالة احتجاج على تهديد
نصرالله ،كما أبلغتها بأن الشركة ليست مملوكة
مــن الحكومة اليونانية بــل مــن شخص يحمل
الجنسيتين اليونانية واإلسرائيلية.

نفى االتحاد العام التونسي
للشغل ،أمس ،تلقيه اتصاالت
من قيادات بالجيش إلغالق
مقاره ،محذرًا من أي محاولة
للزج باملؤسسة العسكرية في
أي صراع.
وقال األمني العام لالتحاد،
نورالدين الطبوبي ،خالل اجتماع
الكوادر النقابية بالعاصمة
التونسية إن «قناة الجزيرة
أوردت ،على لسان أحد ضيوفها،
خبرًا مفاده أن الجيش أبلغ
االتحاد رفضه طلب رئيس
الجمهورية غلق مقار االتحاد،
ونحن نؤكد أنه خبر كاذب زائف
يدفع إلى الفتنة».

ً
ً
ً
ّ
إيران تصعد نوويا وتوقع اتفاقا لـ  20عاما مع مادورو

طهران وموسكو تنددان بالقصف اإلسرائيلي لمطار دمشق
●

رئيسي ومادورو في طهران أمس (أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

أكــد مصدر رفيع المستوى فــي المجلس األعلى
لألمن القومي اإليــرانــي لـ«الجريدة» أن إيــران ابلغت
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي،
ً
مسبقا ،أنه إذا ما تبنت منظمته القرار الغربي ،الذي
يدين عدم تعاونها؛ فإنها سوف توقف كل تعاونها
خـ ــارج إطـ ــار «م ـعــاهــدة ال ـحــد م ــن ان ـت ـشــار األسـلـحــة
النووية» بشكل كامل.
وحسب المصدر ،فإن الرد اإليراني األول كان وقف
 27كاميرا من كاميرات المراقبة ،أما الخطوة الثانية،
فستكون إيقاف عمل كل األجهزة اإللكترونية المرتبطة
باإلنترنت لمراقبة تخصيب اليورانيوم « ،»OLEMوهي
عبارة عن أجهزة استشعار موصولة لشبكة اإلنترنت
ّ
تمكن الوكالة الدولية من الحصول على معلومات
آنية عن حجم تخصيب اليورانيوم ونسبة تخصيبه
دون الحاجة لتوجه مفتشيها إلى مراكز التخصيب.
ويعتبر مراقبون أن اإلجراء الثاني أهم وأكثر شدة
من وقف عمل الكاميرات.
وأش ـ ــار ال ـم ـصــدر إل ــى أن اإليــران ـي ـيــن ك ــان ــوا شبه
متأكدين بأن الـ« ،»OLEMأميركية الصنع ،تقوم بإرسال
مواز لواشنطن وتل أبيب،
معلومات للوكالة وبشكل ٍ
ً
مضيفا أن جميع تحليالت أج ـهــزة االسـتـخـبــارات

الغربية عن تقدم البرنامج الذري اإليراني تعتمد على
أجهزة االستشعار هذه.
ولفت إلــى أن ذلــك سيعني أن واشنطن ستصبح
بحاجة إلى االنتظار حتى تقوم لجنة من المؤسسة
الدولية بزيارة طهران للتفتيش وأخذ عينة وتحليلها
قـبــل ال ـخــروج بتقرير ومـعـلــومــات تـعــود فــي أحسن
األحــوال إلى شهر سابق .ووصــف المصدر الخطوة
بأنها بمنزلة «إعالن حرب» على الوكالة ،وقال إن القوى
الغربية لم تكن تتصور أن تتجرأ طهران على اتخاذها.
وأوضــح أن المجلس األعلى ّقرر ّ
الحد من إصدار
تأشيرات جديدة لمفتشي الوكالة الدولية ،وتقليص
عدد مفتشيها إلى  30بعد أن كانوا ما بين  400و500
مفتش.
ً
وذكر المصدر أن اجتماعا للمجلس عقد الخميس
الـمــاضــي تضمن ات ـخــاذ خ ـطــوات تصعيدية منها
مضاعفة كمية تخصيب اليورانيوم بنسبة  20و60%
ً
إلى أكثر من  50ضعفا.
كما هدد قائد البحرية في «الحرس الثوري» العميد
عـلــي رض ــا تنكسيري مــن «يـمـهــدون لــدخــول الـقــوى
األجنبية إلى الخليج» .وقال إن «من يمنح موطئ قدم
للكيان الصهيوني في المنطقة سيزعزع أمنه وأمن
المنطقة واستقرارهما».
في سياق آخــر ،توجت زيــارة الرئيس الفنزويلي

نيكوالس مادورو إلى طهران ومحادثاته مع نظيره
اإليراني إبراهيم رئيسي ،أمس ،تناولت التوقيع على
ً
وثيقة تعاون شامل ،تمتد  20عاما.
وتـتـضـمــن ال ـخـطــة ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـج ــاالت النفط
وال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات وال ــدف ــاع وال ــزراع ــة والـسـيــاحــة
ً
والثقافة ،وتشمل أيضا إصالح مصافي تكرير النفط
الفنزويلية وتصدير الخدمات الفنية والهندسية.
وقال الرئيس اإليراني« ،لقد أظهرت فنزويال مقاومة
نموذجية لعقوبات وتهديدات األعداء واإلمبرياليين...
ً
وثيقة التعاون التي تبلغ مدتها  20عاما هي شهادة
على إرادة البلدين لتطوير العالقات» .وقال مادورو من
خالل مترجم إن رحالت جوية أسبوعية من كراكاس
ً
إلى طهران ستبدأ اعتبارا من  18يوليو.
إل ــى ذلـ ــك ،غـ ــداة ه ـجــوم وص ــف ب ــاألب ــرز بسلسلة
ضربات تستهدف مناطق متفرقة تنشط بها الفصائل
المسلحة المرتبطة بإيران ،أفادت مصادر «المرصد
السوري» المعارض ،أمــس ،بأن القصف اإلسرائيلي
على مطار دمشق الدولي الذي أخرجه عن الخدمة دمر
من «صاالت المطار القديمة» ،التي كانت
أجزاء واسعة ً
تستخدم سابقا لمن يخرجون ألداء فريضة الحج،
قبل أن يصبح استخدامها الستقبال الشخصيات
السرية من قــادة عسكريين إيرانيين وك ــوادر «حزب
الله» اللبناني.

وكثفت فرق صيانة السورية أعمال اإلصالح إلعادة
تشغيل ال ـمــدرج الـشـمــالــي للمطار وأنـ ــوار المالحة
وبرج االتصاالت والصاالت القديمة و 3مستودعات
بعد استهدافها وتضررها بفعل الهجوم اإلسرائيلي
ال ــذي يعد ال ـ  15على األراض ــي السورية منذ مطلع
العام الحالي.
وأظ ـهــرت ص ــور التقطتها األق ـمــار االصطناعية
ونشرت على «تويتر» ،ثالث مناطق متفرقة من األضرار
على كل من مدرجي المطار ،أحدهما عسكري واآلخر
مدني .وذكــرت هيئة البث اإلسرائيلي «ك ــان» ،أمس،
أن القصف ،جــاء إلرس ــال رســالــة إلــى إي ــران ودمشق
واستهدف إحباط محاوالت إيران لتهريب منظومات
دقيقة إلى «حزب الله» اللبناني ،وضمنها تجهيزات
تستخدم في تحويل الصواريخ العادية إلى صواريخ
عالية الدقة.
في المقابل ،دان وزير الخارجية اإليراني ،حسين
أمير عبداللهيان ،في اتصال هاتفي مع نظيره السوري
فيصل المقداد «االعتداء االسرائيلي» ،في حين شجبت
متحدثة بــاســم وزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة «هجوم
إسرائيل االسـتـفــزازي على البنية التحتية المدنية
األساسية» الذي عرض «حياة أبرياء للخطر».
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دوليات

«رسائل مواجهة» بين بكين وواشنطن حول تايوان

سلة أخبار
فرنسا :دورة أولى
لالنتخابات التشريعية

وزير الدفاع األميركي يدعو الحلفاء في آسيا لمواجهة «تنمر» الصين لعدم تكرار «حرب أوكرانيا»
فشلت أول محادثات مباشرة
بين وزير الدفاع األميركي
لويد أوستن ونظيره الصيني
وي فنغي في خفض التوتر
البلدين ،اللذين يخوضان
بين ً
تنافسا على النفوذ في عدة
مناطق بالعالم ،بل على
العكس تبادل الطرفان
بعد ذلك رسائل المواجهة
والتهديد التي وصلت إلى
مستوى خطير من التلويح
بصدام عسكري محتمل.

الفلبين تقدم ثاني
احتجاج دبلوماسي
على أنشطة بكين
البحرية وطوكيو
تشكو من العمليات
العسكرية الصينية
 -الروسية

غ ـ ـ ــداة ت ـع ـ ّـه ــد وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـص ـي ـن ــي وي ف ـن ـغ ــي بـسـحــق
أي مـخـطــط الس ـت ـقــال تــايــوان
ً
وتـحــويـلــه إل ــى أش ــاء متحدثا
ب ـت ـع ــاب ـي ــر ّواض ـ ـحـ ــة عـ ــن ح ــرب
محتملة ،حذر نظيره األميركي
لويد أوستن من مواصلة بكين
تصعيد «األ ن ـش ـطــة العسكرية
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازيـ ـ ــة وال ـ ـمـ ــزعـ ــزعـ ــة
لــاس ـت ـقــرار» بــال ـجــزيــرة ،وك ــرر
ات ـ ـهـ ــامـ ــه لـ ـه ــا ب ـن ـش ــر األع ـ ـمـ ــال
العدائية في أنحاء منطقة آسيا
والمحيط الهادئ.
وب ـ ـعـ ــد يـ ـ ــوم مـ ــن ع ـ ـقـ ــده أول
مـ ـح ــادث ــات مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع وي،
ق ــال أوسـ ـت ــن ،ف ــي خ ـط ــاب أم ــام
«حـ ــوار شــانـغــريــا» األم ـنــي في
سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة بـ ـحـ ـض ــور وزراء
دفاع من آسيا والعالم« ،شهدنا
ً
ً
ازديـ ـ ـ ـ ـ ــادا ث ــابـ ـت ــا فـ ــي األن ـش ـط ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــزازيـ ـ ــة
والـ ـم ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار ق ــرب
تــايــوان تشمل تحليق طائرات
عسكرية صينية بأعداد قياسية
ً
وبـ ــوت ـ ـيـ ــرة ي ــومـ ـي ــة تـ ـق ــريـ ـب ــا»،
ً
مضيفا« :نعارض بشكل قاطع
أي تـغـيـيــرات أح ــادي ــة الـجــانــب
للوضع القائم من الجانبين».
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد أوسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى أن
واش ـن ـطــن سـتـســاعــد حـلـفــاء هــا
اآلسـ ـي ــويـ ـي ــن ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدى ل ـ
«ال ـت ـن ـمــر» الـصـيـنــي ل ـكــن يجب
تـعــزيــز الـتـحــالـفــات اإلقـلـيـمـيــة،
ً
واصفا الجهود بأنها ضرورية
ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون ت ـ ـكـ ــرار ح ــرب
أو كــرا ن ـيــا فــي منطقة المحيط
ً
الـ ـ ـه ـ ــادئ .وق ـ ـ ــارن م ـ ـجـ ــددا بـيــن
ال ـت ـصــرفــات الــروس ـيــة والـنـهــج
ً
الـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي «األك ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــر ق ـ ـ ـسـ ـ ــرا
وعـ ـ ـ ــدوان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة» بـ ـمـ ـط ــالـ ـب ــاتـ ـه ــا
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة .ل ـك ـن ــه شـ ـ ــدد عـلــى
أهمية إبقاء «كل قنوات االتصال
مـ ـفـ ـت ــوح ــة مـ ـ ــع ّقـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــدف ـ ــاع
الصينيين» لتجنب أي خطوات
غ ـيــر م ـح ـســوبــة .وت ــاب ــع« :ه ــذه
ً
حوارات مهمة جدا».
ّ
وب ـعــد ل ـقــائــه أوسـ ـت ــن ،ح ــذر
وي ،أم ــس األول ،م ــن أن ــه «إذا
ت ـج ــرأ أي ش ـخــص ع ـلــى فصل
تـ ــايـ ــوان ،ف ـلــن يـ ـت ــردد الـجـيــش
الـصـيـنــي ب ـكــل تــأك ـيــد ف ــي بــدء
ً
حرب مهما كلف األمر» ،مهددا
بأن بكين «ستسحق إلى أشالء
أي مـخـطــط السـتـقــال تــايــوان
وتؤكد بحزم على وحدة الوطن

يسود الترقب في فرنسا
عشية الدورة األولى من
انتخابات تشريعية ستحسم
مصير األغلبية المطلقة ،التي
يحظى بها الرئيس إيمانويل
ماكرون في الجمعية الوطنية.
وعلى هذه األغلبية المطلقة
أو النسبية ،سيتوقف مصير
مشاريع اإلصالح الجذرية،
التي ينوي ماكرون تنفيذها
بعد إعادة انتخابه في 24
أبريل ،السيما فيما يتعلق
بالمعاشات التقاعدية.
الفرنسيون
ودعي الناخبون
ً
البالغ عددهم  48مليونا إلى
الجمعية
تجديد كل مقاعد
ً
الوطنية ،أي  577نائبا في
هذه االنتخابات التي تتم
على دورتين ،اليوم ،وفي 19
يونيو.

كيم يعين امرأة وزيرة
لخارجية كوريا الشمالية
وزيرا الدفاع الصيني واألميركي قبل الدخول إلى اجتماع في سنغافورة أمس (أ ف ب)
األم» .واعتبر مسؤول عسكري
صـيـنــي ،أم ــس ،أن تصريحات
وزي ــرال ــدف ــاع األم ـي ــرك ــي بـشــأن
الصين تحمل طابع المواجهة
ومرفوضة.
من جانبها ،أعلنت الخارجية
الـتــايــوانـيــة رفـضـهــا ل ـ «مــزاعــم»
بـكـيــن «ال ـس ـخ ـي ـفــة» .وق ــال ــت إن
«الشعب التايواني لــن ينحني
أمام تهديد الحكومة الصينية
باستخدام القوة».

اليابان والفلبين
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات غـ ـي ــر
اع ـت ـيــاديــة م ــن طــوك ـيــو ،اعـتـبــر
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـي ــاب ــانــي نــوبــو
كـ ـيـ ـش ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،أن مـ ـ ـن ـ ــاورات
ال ـ ـص ـ ـيـ ــن وروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا أدت إلـ ــى
زيـ ـ ــادة ال ـم ـخ ــاوف األم ـن ـي ــة في
ش ــرق آس ـي ــا .وقـ ــال كـيـشــي ،في

«منتدى شانغريال» بسنغافورة،
«ال ـ ـ ـيـ ـ ــابـ ـ ــان مـ ـح ــاط ــة ب ـ ــأط ـ ــراف
تمتلك أو تطور أسلحة نووية
وت ـت ـجــاهــل ال ـق ــواع ــد عــان ـيــة»،
ً
مضيفا « :العمليات العسكرية
المشتركة بين هاتين القوتين
العسكريتين القويتين ستزيد
بـ ـ ــا شـ ـ ــك ال ـ ـق ـ ـلـ ــق ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ــدول
األخــرى» .وتواجه اليابان أزمة
في ترسيم الحدود مع روسيا.
وفي ثاني تحرك خالل األيام
الـسـبـعــة الـمــاضـيــة إضــافــة إلــى
أكـثــر مــن  300شـكــوى مماثلة،
ّ
قدمت وزارة الخارجية الفلبينية
ً
ليل الجمعة  -السبت احتجاجا
ً
ً
دبلوماسيا جديدا على األنشطة
البحرية للصين داخل المنطقة
االقتصادية الخالصة للفلبين
والبالغ طولها  200ميل.
وقالت الخارجية الفلبينية،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن الـ ـصـ ـي ــن ق ــام ــت

بعمليات «صيد غير قانوني»
كما قامت سفن خفر السواحل
الصينية بتتبع سفن فلبينية.
وأضــافــت أن «الصين ليس لها
الحق في الصيد أو المراقبة أو
التدخل في األنشطة الفلبينية
المشروعة هناك».

القوى الخمس
إل ــى ذل ــك ،اعـتـبــر مـســؤولــون
كـبــار مــن ماليزيا وسنغافورة
وأس ـ ـ ـت ـ ـ ــرال ـ ـ ـي ـ ـ ــا ون ـ ـيـ ــوزي ـ ـل ـ ـنـ ــدا
وبــريـطــانـيــا ،أم ــس ،أن االت ـفــاق
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــرم بـ ـ ـي ـ ــن دول ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم م ـن ــذ
ً
 51عـ ــامـ ــا وال ـ ـم ـ ـعـ ــروف ب ــاس ــم
«ال ـتــرت ـي ـبــات الــدفــاع ـيــة لـلـقــوى
الخمس» قــوي ومهم لمواجهة
الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات الـ ـمـ ـتـ ـص ــاع ــدة فــي
الـمـنـطـقــة .وب ـعــد اج ـت ـمــاع على
هــامــش حـ ــوار شــان ـغــريــا ،أكــد

المسؤولون الخمسة ،في مؤتمر
صحافي ،أن العالقة بين الدول
األعضاء طيبة ،وأنهم يركزون
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ح ـت ــى وس ــط
ال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
المتزايدة.
وقال وزير الدفاع الماليزي
هـشــام الــديــن حـسـيــن ،إن ــه مع
زي ــادة الـتــوتــرات فــي المنطقة
ب ـش ـكــل ح ـ ــاد وال س ـي ـمــا بـيــن
الـ ـصـ ـي ــن وحـ ـلـ ـفـ ــاء ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ،فإن لالتفاقية أهمية
ً
كبيرة كقوة معتدلة ،مضيفا:
«أكثر ما يقلقني هو الحوادث
غير المقصودة ،التي قد تخرج
عــن نـطــاق السيطرة وتصبح
أك ـب ــر م ـمــا ه ــي ع ـل ـيــه .ول ــو لم
ت ـكــن هـ ــذه ال ـم ـنــابــر م ــوج ــودة
(الـتــرتـيـبــات الــدفــاعـيــة للقوى
الـخـمــس) لما كــانــت هـنــاك أي
فــرصــة للتحكم فــي ال ـحــوادث

التي تخرج عن نطاق السيطرة
في بعض األحيان».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األس ـ ـتـ ــرالـ ــي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد م ــارل ــز
ف ــي س ـن ـغــافــورة ب ــأن أسـتــرالـيــا
تسعى إلى عالقات قائمة على
«االحترام» مع كل دول المنطقة
«بما فيها الصين» .وقال ّ
«تثمن
ال ـعــاقــة ال ـم ـث ـمــرة م ــع الـصـيــن.
الصين باقية وعلينا التعايش
ً
وكما نأمل ،االزدهار معا».
ً
ورف ــض مــارلــز س ــؤاال وجهه
مسؤول عسكري صيني بشأن
إن ك ــان ات ـفــاق «أوك ـ ــوس» الــذي
أبــرمـتــه أسـتــرالـيــا مــع الــواليــات
الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا لـتــزويــد
كانبيرا بتكنولوجيا الغواصات
ً
ً
ً
يعد حلفا دفاعيا جديدا .وقال
مـ ــارلـ ــز «أوكـ ـ ـ ـ ــوس لـ ـي ّــس حـلــف
ً
شمال األطلسي مصغرا».

رئيس وزراء أستراليا الجديد يطوي «أزمة الغواصات» مع فرنسا
في أول إنجاز دولي له ،طوى رئيس الوزراء
األسترالي اليساري ،أنتوني ألبانيز ،الستار
على خالف مرير مع فرنسا ،شهد سجاالت
على مستوى القادة ،وهدد بنسف المحادثات
بشأن اتفاق تجاري بين أستراليا واالتحاد
األوروب ـ ــي ،بــإعــانــه أم ــس مــوافـقــة مجموعة
«نــافــال» على «تـســويــة منصفة» بقيمة 555
ً
مليون يورو ( 584مليون دوالر) تعويضا عن
فسخ العقد المبرم قبل  10سنوات ،والبالغة
ً
قيمته مليارات الدوالرات ،مؤكدا أنه سيتوجه
ً
قريبا إلــى فرنسا «إلع ــادة إطــاق» العالقات

ً
التي ّ
خيم عليها توتر «واضح جدا».
وقال وزير الدفاع الفرنسي ،سيباستيان
ليكورنو ،إن االتفاق «يسمح لنا ّ
بطي صفحة
في عالقاتنا الثنائية مع أستراليا والتطلع
إلى المستقبل».
وب ــدأ ال ـخــاف فــي سبتمبر  2021عندما
ف ـســخ رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء األس ـت ــرال ــي ح ـي ـنــذاك،
ً
سكوت موريسون ،بال سابق إنذار ،عقدا أبرم
منذ زمن طويل مع مجموعة نافال الفرنسية
المدعومة من الدولة لبناء  10غواصات تعمل
بالديزل.

ً
وفاجأ باريس أيضا بإعالنه عن محادثات
سرية لشراء غواصات أميركية وبريطانية
تعمل بالطاقة النووية ،في ّ
تحول بالنسبة
ُ
لبلد ال يملك إمكانات نووية تذكر.
وأثـ ــار ال ـق ــرار حفيظة الــرئ ـيــس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،الذي اتهم موريسون علنا
بالكذب ،واستدعى سفير بالده في أستراليا
لالحتجاج.
وم ـن ــذ تــول ـيــه ال ـس ـل ـطــة ،سـ ــارع ألـبــانـيــزي
إلصالح عالقات بالده مع فرنسا ونيوزيلندا
ودول المحيط الهادئ الجزرية التي انتقدت

الهندً :مقتل شخصين خالل تظاهرة
احتجاجا على «التصريحات المسيئة»
أعلنت الشرطة الهندية ،أمس ،مقتل شخصين
واعـتـقــال أكـثــر مــن  130آخــريــن خــال تظاهرات
ً
نظمها مـسـلـمــون ،أم ــس األول ،احـتـجــاجــا على
تصريحات اعتبرت «مهينة» للنبي محمد صلى
الله عليه وسلم ،وأدلت بها مسؤولة في الحزب
الحاكم بالهند.
ويـشـهــد الـعــالــم اإلس ــام ــي حــالــة غـضــب بعد
تصريحات أدلت بها قبل أسبوع متحدثة باسم
الحزب الحاكم في الهند برئاسة رئيس الوزراء
القومي الهندوسي ناريندرا مودي ،بشأن العالقة
بـيــن الـنـبــي وأص ـغــر زوج ــات ــه ،خ ــال ن ـقــاش في
برنامج متلفز.
وبعد صالة الجمعة نزل مسلمون إلى الشوارع
في تظاهرات احتجاجية ضخمة في أنحاء الهند
وبلدان مجاورة ،للتنديد بهذه التصريحات.
وأطلقت الشرطة النار على الحشود في بلدة
رانـتـشــي فــي ش ــرق الـهـنــد .وق ــال شــرطــي هندي
ً
فــي رانتشي لوكالة «فــرانــس ب ــرس» طالبا عدم
ذك ــر اس ـم ــه ،إن «ال ـش ــرط ــة اض ـط ــرت إل ــى إط ــاق
ال ـنــار لـتـفــريــق الـمـتـظــاهــريــن ،وأص ـيــب بعضهم
بالرصاص ،ما أدى إلى مقتل شخصين».
وقــال رجــال الشرطة إن المتظاهرين خالفوا
أوام ــره ــم ب ـع ــدم ال ـس ـيــر م ــن مـسـجــد إل ــى س ــوق،
ورشقوا بقوارير مكسورة وحجارة ،الشرطة خالل
محاولتها تفريق التجمع .وقطعت السلطات
شبكة اإلنترنت في المدينة ،وفرضت حظر تجول.
ُ
وقالت سيدة من سكان المدينة تدعى شابنام
آرا ،لـ «فرانس برس» إن األجواء مازالت متوترة.
وأضافت «نصلي من أجل السالم والوئام».
وأطـلـقــت شــرطــة والي ــة أوت ــار بــراديــش الـغــاز
المسيل للدموع لتفريق تجمع واحد على األقل،
بعد أن شهدت هذه الوالية الشمالية تظاهرات
عدة.
وقال األمين العام لحكومة الوالية ،أفانيش
أواستي ،إن معظم التظاهرات انتهت بسالم،

ً
تظاهرات في روالبندي احتجاجا على اإلساءة للرسول الكريم أمس األول (أ ف ب)
ل ـك ــن ف ــي ب ـع ــض الـ ـم ــدن رشـ ــق ال ـم ـت ـظــاهــرون
ً
ً
الشرطة بالحجارة وجــرحــوا شرطيا واح ــدا
على األقل.
وأك ـ ـ ــد أواسـ ـ ـت ـ ــي ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن «س ـن ـت ـخــذ
إجراءات صارمة ضد الذين يرشقون الحجارة،
ويشاركون في أعمال عنف».
وصرح المسؤول الرفيع في شرطة الوالية
ّ
براشانت كومار لـ «فرانس برس» أن نحو 136
ً
متظاهرا اعتقلوا في ست مقاطعات في والية
أوتار براديش.
ُ
ونظمت تظاهرات ضخمة أمس األول ،في
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـه ـن ــد ،أح ــرق ــت ح ـش ــود خــال
بعضها دمــى للمتحدثة باسم حــزب الشعب
الهندي (بهاراتيا جاناتا) نوبور شارما التي

أثارت تعليقاتها هذه االحتجاجات .وتم تعليق
عضوية شارما في الحزب الذي أكد في بيان
أنه «يحترم كل الديانات».
وتواجه حكومة مودي القومية الهندوسية
باستمرار اتهامات باستهداف األقلية المسلمة.
ويفيد آخر تعداد للسكان أجري في 2011
بــأن المسلمين يشكلون  14.23فــي المئة من
سكان الهند البالغ عددهم أكثر من  1.3مليار
نسمة ،مقابل  79.80بالمئة من الهندوس.
وقالت الشرطة في بنغالدش المجاورة ،إن
أكثر من مئة ألف شخص شاركوا في تظاهرات
احتجاج الجمعة.
واح ـتــج نـحــو مـئــات آالف فــي ش ــوارع مــدن
باكستان.

مماطلة الحكومة المحافظة السابقة في ملف
ّ
التغير المناخي.
ّ
وقال ألبانيزي ،بعدما تحدث مع ماكرون
بشأن التسوية« ،نعيد تأسيس عالقة أفضل
بـيــن أسـتــرالـيــا وفــرنـســا ،وأتـطـلــع إل ــى قبول
دعـ ــوة الــرئ ـيــس إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون لــزيــارة
باريس في أقرب فرصة».
وأكــد ليكورنو ،في تصريحات أدلــى بها
على هامش قمة «حــوار شانغريال» األمنية
المنعقدة فــي سـنـغــافــورة ،أن فــرنـســا ّ
تثمن
ً
«صــداق ـت ـهــا» م ــع أس ـتــرال ـيــا ،م ـض ـي ـفــا« :فـقــط

ألن الـحـكــومــة لــم تـحــافــظ عـلــى تـعـ ّـهــدهــا في
الماضي ،ال يعني أن علينا أن ننسى عالقتنا
االستراتيجية ،ويتولى فريق جديد السلطة
في أستراليا ونحن سعداء بالعمل معهم».
واعتبر عقد الغواصات في صلب مساعي
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـح ـث ـي ـث ــة ل ـت ـط ــوي ــر إم ـك ــان ــات ـه ــا
العسكرية ،في ظل المخاوف من ازدياد نفوذ
الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ.

عينت النائبة السابقة لوزير
الخارجية تشوي سون
هوي وزيرة لخارجية كوريا
الشمالية خالل اجتماع
للحزب الحاكم برئاسة
الزعيم كيم جونغ أون .وهي
تحل محل ري سون غوون
المسؤول العسكري السابق
المتشدد الذي قاد مفاوضات
مع كوريا الجنوبية.
وتشوي دبلوماسية تجيد
اللغة اإلنكليزية ،وكانت
مستشارة مقربة من كيم
خالل المحادثات النووية مع
الواليات المتحدة ،ورافقت
الزعيم الكوري الشمالي في
اجتماعات القمة مع الرئيس
األميركي السابق دونالد
ترامب.

كوسوفو تعتزم طلب
االنضمام لالتحاد األوروبي

أعلن رئيس وزراء كوسوفو
ألبين كورتي ،أن بريشتينا
ستطلب منحها وضع
مرشحة لالتحاد األوروبي
بحلول نهاية السنة ،وذلك
عند استقباله المستشار
األلماني أوالف شولتس
في أول زيارة يقوم بها الى
منطقة البلقان الغربي.

كييف غاضبة من اتهام واشنطن لزيلينسكي
بتجاهل التحذيرات حول الغزو الروسي
طــال ـبــت أوك ــران ـي ــا بـتــوضـيـحــات بعد
التعليق الــواضــح ال ــذي وجـهــه الرئيس
األميركي جــو بــايــدن لنظيره األوكــرانــي
فولوديمير زيلينسكي ،بقوله ،إنه رفض
التحذيرات األميركية حول الغزو الروسي
قبل الهجوم الذي شنت القوات الروسية
ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي األوك ــرانـ ـي ــة  24ف ـبــرايــر
الماضي ،والمستمر حتى اليوم.
وخــال حفل في لــوس أنجلس لجمع
األموال للحزب الديموقراطي ،مساء أمس
األول ،أكــد بايدن أن «زيلينسكي لم ُيـ ِـرد
سـمــاع الـتـحــذيــرات األ َمـيــركـيــة قـبــل غــزو
ً
روسيا» ،مضيفا« :اعتقد كثير من الناس
أن ـنــي أب ــال ــغ عـنــدمــا تـحــدثــت ع ــن هـجــوم
روسي على أوكرانيا قبل أن يبدأ».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن بـ ـ ــاده ك ــان ــت لــدي ـهــا
م ـع ـلــومــات ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،والــرئ ـيــس
الروسي فالديمير بوتين «كان في طريقه
لعبور الحدود ،ولم يكن هناك شك ،لكن
ً
زيلينسكي لم يرغب في سماع ذلك» ،قائال
في الوقت نفسه« :أتفهم السبب وراء عدم
رغبتهم في االستجابة للتحذير».
إال أن ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ف ــي كييف
أع ــرب ــت ع ــن اسـتـيــائـهــا ،م ــن تـصــريـحــات
بـ ــايـ ــدن ،وقـ ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم الــرئ ـيــس
األوكراني سيرغي نيكيفوروف ،أمس ،إن
التصريح «يحتاج بالتأكيد إلى تفسير،
ً
فزيلينسكي طالب مرارا الشركاء الدوليين
بفرض عقوبات وقائية إلجـبــار روسيا
على سحب قواتها المتمركزة بالفعل في
المنطقة الحدودية مع أوكرانيا».
وم ــع تـصــاعــد ال ـم ـخــاوف الــدول ـيــة من
ح ـصــول أزم ــة غــذائ ـيــة ح ــادة ف ــي الـعــالــم
نتيجة ال ـحــرب فــي أوكــران ـيــا ،أح ــد كبار
مصدري الحبوب ،عاد االقتراح الفرنسي

إلى الضوء ،إذ أبدت باريس استعدادها
للمساعدة على فــك الـحـصــار عــن ميناء
أوديسا ،أكبر ميناء أوكراني ،وأحد أكبر
الموانئ في حوض البحر األسود.
وفي حين شددت تركيا ان وساطتها
ً
بهذا الشأن تحرج نجاحا ،قال مستشار
لـلــرئـيــس الـفــرنـســي إيـمــانــويــل مــاكــرون:
«نحن في تصرف األطراف لبلورة عملية
تتيح الوصول إلى ميناء أوديسا بشكل
آم ــن ،أي تمكين الـسـفــن مــن الـعـبــور رغــم
وجود ألغام في البحر».
وأشـ ــار إل ــى دور مـهــم ستلعبه األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ه ــذا ال ـم ـلــف ،ع ـبــر ضـمــان
سالمة الوصول إلى أوديسا ،بضمانات
«ربما من الجانب الفرنسي».
وي ــزور مــاكــرون رومــانـيــا ومــولــدافـيــا،
الـثــاثــاء واألرب ـع ــاء ،فيما لــم يـحــدد بعد
ً
موعدا لقيامه بزيارة ألوكرانيا ،حسبما
أعلنتالرئاسة الفرنسي ة (اإلليزيه).
ً
وحــذر الرئيس األوكــرانــي مـجــددا من
مجاعة عالمية ،وقال للحضور في منتدى
«ح ــوار شانغريال» األمـنــي بسنغافورة،
الذي انضم إليه عبر رابط فيديو« ،إذا لم
نستطع تصدير غذائنا فسيواجه العالم
أزم ــة غ ــذاء ح ــادة ،ومجاعة فــي كثير من
البلدان في آسيا وافريقيا».
وفي وقت تشهد أوكرانيا معارك عنيفة
ّ
شــرق الـبــاد وجنوبها ،سلمت روسـيــا،
أم ــس أول ،جـ ـ ــوازات ال ـس ـفــر ل ـس ـكــان من
مدينة خيرسون التي تحتلها قواتها في
جنوب أوكرانيا.
وذكــرت وكالة تــاس الرسمية لألنباء
أن  23من سكان خيرسون ،بينهم رئيس
اإلدارة ا لـعـسـكــر يــة  -ا لـمــد نـيــة للمنطقة
فالديمير سالدو ،تسلموا جــوازات سفر

خ ــال حـفــل أق ـي ــم ،وف ــق «إج ـ ــراء مبسط»
أتــاحــه مــرســوم وق ـعــه بــوتـيــن فــي نهاية
مايو.
ون ــددت وزارة الـخــارجـيــة األوكــرانـيــة
بهذا اإلجراء الخاص ،معتبرة أنه «انتهاك
صارخ» لوحدة أراضيها.
من ناحية أخرى ،وصلت ،أمس ،رئيسة
ال ـم ـفــوض ـيــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة أورسـ ـ ـ ــوال ف ــون
ديرالين إلى كييف ،في زيارة خصصتها
ل ـب ـحــث ط ـل ــب أوك ــرانـ ـي ــا االنـ ـضـ ـم ــام إل ــى
االت ـحــاد األوروب ــي وإع ــادة إعـمــار البلد.
وقالت فــون ديــراليــن ان اكييف ستتلقى
ً
ج ــواب ــا خ ــال اسـبــوعـيــن عـلــى مــوضــوع
انضمامها الى االتحاد.
وتأتي زيارة المسؤولة األوروبية عقب
زيارة مماثلة وغير معلنة لوزير الدفاع
البريطاني بن واالس ،الــذي التقى أمس
األول زيلينسكي ووزير دفاعه أوليكسي
ريزنيكوف.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،كـشــف مــديــر القسم
األوروب ـ ــي بـ ــوزارة الـخــارجـيــة الــروسـيــة،
أولـيــغ تيابكين ،أن موسكو سترد على
حشد قوات حلف شمال األطلسي (الناتو)
في بولندا.
وأم ــس األول ،اجـتـمــع رؤسـ ــاء  9دول
من وسط أوروبــا وشرقها ،هي رومانيا
وبــول ـنــدا والـمـجــر وبـلـغــاريــا وإسـتــونـيــا
والتفيا وليتوانيا وتشيكيا وسلوفاكيا،
ف ـ ــي ب ـ ــوخ ـ ــارس ـ ــت ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ـت ـعــزيــز
الخاصرة الشرقية للحلف األطلسي ،قبل
أقل من  3أسابيع من قمة الحلف المقررة
من  28إلى  30يونيو في مدريد.
(عواصم  -وكاالت)
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رياضة

«أزرق الصاالت» إلى نهائي غرب آسيا

فاز على لبنان بسداسية في الدور نصف النهائي
أحمد حامد

صعد منتخب الكويت لكرة
الصاالت إلى نهائي بطولة
غرب آسيا الرابعة ،بفوزه
على لبنان  3-6في المباراة
التي جمعت بينهما أمس.

حـ ـج ــز م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـك ــرة
الصاالت البطاقة األولى في نهائي
بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا الــراب ـعــة ،بـفــوزه
عـلــى الـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي  ،3-6في
المباراة ،التي جمعت بينهما أمس،
على صالة قشيعان المطيري بنادي
النصر.
أهــداف المباراة سجلها للكويت
«عبدالرحمن الطويل ( ،)1ويوسف
الخليفة (هدفين) ( ،)34( ،)8وحمد
حـيــات ( ،)19وصــالــح الـفــاضــل ()23
حمد العوضي ( ،.)38في حين سجل
لـلـبـنــان مـصـطـفــى رح ـيــم (هــاتــريــك)
.)38( ،)36( ،)11(،
وضرب منتخب الكويت بقوة منذ
الــدقـيـقــة األول ـ ــى ف ــي ال ـش ــوط األول،

ب ـع ــد أن ن ـج ــح فـ ــي ت ـس ـج ـيــل ه ــدف
عبر تسديدة بعيدة المدى من عبد
الرحمن الطويل سكنت شباك حارس
لبنان حسين همداني.
وواصــل «أزرق الصاالت» ضغطه
الـ ـع ــال ــي مـ ــن ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـت ـقــدمــة،
ل ـي ـع ــزز ت ـق ــدم ــه ع ــن ط ــري ــق يــوســف
الـخـلـيـفــة ،ال ــذي تــرجــم خـطــأ لالعب
لبنان جورجيو في شباك الحارس
همداني.
واستطاع منتخب لبنان العودة
ألج ــواء الـلـقــاء ،بـعــد أن أح ــرز هــدف
التقليص عبر مصطفى رحيم ،الذي
تابع كــرة ارت ــدت مــن حــارس األزرق
محمد الهزيم.
والح ـ ـ ــت لـ ـ ـ ــأزرق ف ــرص ــة ت ـعــزيــز

تقدمه فــي أكـثــر مــن مناسبة وسط
تألق لحارس لبنان همداني ،حتى
ن ـجــح ح ـمــد ح ـي ــات إض ــاف ــة ال ـهــدف
الـ ـث ــال ــث ق ـب ــل ال ـن ـه ــاي ــة بــدق ـي ـق ـت ـيــن،
لينتهي الشوط األول بثالثة أهداف
مقابل هدف واحد.
وفي الشوط الثاني وسع صالح
الـفــاضــل ال ـفــارق إل ــى ثــاثــة أه ــداف،
بعد سجل الهدف الرابع ان بتسديدة
كــرة سكنت شباك الـحــارس حسين
هـ ـم ــدان ــي ب ــال ــدق ـي ـق ــة  23م ـ ــن عـمــر
المباراة.
ولـ ـ ــم تـ ـك ــن ردة فـ ـع ــل ال ـم ـن ـت ـخــب
اللبناني بالصورة المطلوبة ،وهو
م ــا مـكــن األزرق م ــن إض ــاف ــة الـهــدف
الخامس عن طريق يوسف الخليفة

 ،34ليرد المنتخب اللبناني بهدف
ثان.
ٍ
وزاد الحماس في الدقائق األخيرة
م ــع ع ـم ــر الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،ب ـع ــد أن
اندفع منتخب لبنان للهجوم ،وهو
مــا مكن حمد الـعــوضــي مــن إضافة
الـ ـه ــدف ال ـ ـسـ ــادس ،ل ـي ــرد مـصـطـفــى
رح ـيــم ب ـهــدف خـتــامــي فــي الـمـبــاراة
التي انتهت بسداسية لألزرق مقابل
ثالثة للبنان.

عناق بعد الفوز (تصوير جورج رجي)

«ناشئي السلة» يواجه اليابان في افتتاح «اآلسيوية»
ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم مـ ـن ــافـ ـس ــات ب ـط ــول ــة
نـهــائـيــات آسـيــا لـكــرة الـسـلــة للناشئين
ال ـتــي تـسـتـضـيـفـهــا ال ـعــاص ـمــة الـقـطــريــة
الـ ــدوحـ ــة ،وت ـس ـت ـمــر ح ـتــى  19ال ـج ــاري،
ويستهل منتخبنا مبارياته أمام نظيره
ً
اللبناني في الواحدة والنصف ظهرا ،في
منافسات المجموعة الثالثة التي تضم
إلى جانبه اليابان والفلبين.
وت ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم االول
مــواجـهــات كــازاخـسـتــان مــع نيوزيلندا،
والهند مع استراليا ،وقطر مع البحرين،
ولبنان مع إندونيسيا.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــأهـ ـ ــل ع ـ ـ ــن ك ـ ـ ــل م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــات األرب ـ ـ ــع م ـن ـت ـخ ـبــان ل ــدور
الثمانية .وكان منتخب الكويت تأهل بعد
ً
حلوله وصيفا فــي البطولة الخليجية

ال ـمــاض ـيــة خ ـلــف الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي
ً
حــامــل الـلـقــب ،إذ تــأهــا مـعــا لنهائيات
آسيا ممثلين عن «الزون الخليجي».
ويـسـعــى األزرق ال ــى تـقــديــم مستوى
مـتـمـيــز بــالــرغــم م ــن ص ـعــوبــة ال ـم ـب ــاراة،
فضال عــن االسـتـفــادة مــن االحـتـكــاك مع
نظيره الياباني المرشح للفوز باللقب.
وكان الجهاز الفني لمنتخبنا عانى،
خالل الفترة الماضية ،عدم قدرته على
التجمع فــي الـتــدريـبــات بسبب ارتـبــاط
الالعبين ب ــأداء اخـتـبــارات نهاية العام
الدراسي.

العنزي :مشاركتنا إنجاز
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد رشـيــد

األسود يحرز ذهبية الغوص
الرياضي في المغرب
ح ـ ـ ـقـ ـ ــق الع ـ ـ ـ ـ ــب م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا
الوطني للغوص الرياضي بدر
األسود الميدالية الذهبية بفئة
االن ـت ـش ــال ف ــي ب ـطــولــة الـعــالــم
ً
المقامة حاليا بمدينة الفنيدق
المغربية بعد منافسة قوية مع
عدد من أبطال العالم.
وان ـط ـل ـق ــت ب ـط ــول ــة ال ـع ــال ــم
فــي ال ـغــوص الــريــاضــي ،أمـ ّـس
األول ،بمشاركة  23دولة ،ومثل
منتخبنا الوطني كل من بدر
األس ـ ـ ـ ــود ،وسـ ــالـ ــم ال ـم ـط ـي ــري،
وف ـ ـ ـهـ ـ ــد سـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــن ،وفـ ـيـ ـص ــل
التميمي.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ــوف ــد أم ـيــن
ال ـ ـ ـسـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي
ال ـك ــوي ـت ــي ل ـل ـغ ــوص واإلنـ ـق ــاذ
محمد الـصــرعــاوي ،إن العبي

بدر األسود

ً
ال ـم ـن ـت ـخ ــب اس ـ ـت ـ ـعـ ــدوا جـ ـي ــدا
للبطولة ،مما أدى إلى تحقيق
األسود للميدالية الذهبية.

المعلق ّ
مؤيد البدري في ذمة الله

ّ
توفي رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم األسبق المعلق الرياضي
ً
الـمـعــروف عــربـيـ ًـا مـ ّ
ـؤيــد ال ـبــدري ،أم ــس ،فــي إنكلترا عــن  88عــامــا،
بعد معاناة طويلة مع المرض ،بحسب ما أعلنت وزارة الشباب
والرياضة العراقية.
ونعت الوزارة في بيان رحيل البدري ،الذي ترأس مجلس إدارة
االتحاد العراقي لكرة القدم عشر سنوات (.)1988-1977
وجاء في البيان «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ،تلقينا اليوم
نبأ وفاة شيخ المعلقين الرياضيين العراقيين والعرب ،ورئيس
االت ـحــاد الـعــراقــي لـكــرة ال ـقــدم األس ـبــق مــؤيــد ال ـب ــدري ،الشخصية
الرياضية الكبيرة».
ّ
وأض ــاف بـيــان الـنـعــي «ن ـعــزي أنفسنا وجـمــاهـيــرنــا الرياضية
وشعبنا برحيل هذه القامة الرياضية الخالدة».

العنزي ،أن مشاركة منتخبنا الوطني
ل ـل ـنــاش ـئ ـيــن ف ــي ن ـه ــائ ـي ــات ك ـ ــأس آس ـيــا
ال ـي ــوم ،تــأتــي بـعــد تــأهـلــه مــع المنتخب
ً
البحريني عن «الزون الخليجي» ،مشيرا
الى ان البطولة تجمع أفضل  12منتخبا
في آسيا يمثلون عمالقة الـقــارة ،امثال
أستراليا وإيران ونيوزيلندا ولبنان.
وقال العنزي ،في تصريح ،إن مشاركة
األزرق ب ـيــن هـ ــذه ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات يـعـتـبــر
ً
ً
إنـ ـ ـج ـ ــازا ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه «رغ ـ ــم صـعــوبــة
المباريات فإننا نأمل أن يقدم منتخبنا
مستوى الفتا ،وأن يكتسب الخبرة من
االحتكاك مع عمالقة القارة».
وأضاف أن االتحاد وضع خطة إعداد
لــأزرق الصغير منذ تأهله بعدما أقام
ً
ً
مـعـسـكــرا تــدريـبـيــا فــي إج ــازة منتصف

حسني واإلدريسي في «يد» القادسية

العام الدراسي ،فضال عن مشاركته في
دوري الشباب تحت  19سنة ،غير أن قرار
وزارة التربية بتغيير مواعيد اختبارات
نـ ـه ــاي ــة الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي وت ــأخـ ـي ــره ــا
أسبوعين أرب ــك بــرنــامــج االعـ ــداد ،إذ إن
الالعبين أنهوا هذه االختبارات الخميس
الماضي ،ولم يتدربوا بشكل كامل خالل
هذه الفترة ،وغادروا الجمعة للمشاركة
ف ــي الـبـطــولــة مـمــا أربـ ــك بــرنــامــج إع ــداد
المنتخب.

اقترب الفريق األول لكرة اليد بنادي القادسية
مــن التعاقد النهائي مــع المحترفين التونسي
أسامة حسني وحارس المرمي المغربي ياسين
اإلدريسي ،لدعم صفوف «األصفر» خالل مشاركته
في منافسات البطولة اآلسيوية لألندية أبطال
الدوري المقرر أن تستضيفها مدينة حيدر أباد
الهندية خالل الفترة من  22إلى  30الجاري.
وأكد مساعد مدير اللعبة مدير الفريق األول،
طــارق أبــل ،أن مــوضــوع التعاقد مــع المحترفين
األجانب سيحسم خالل اليومين المقبلين بشكل
ً
ً
رسمي ،مشيرا إلى أن إدارة الفريق تسعى حاليا
إلنهاء التأشيرات الخاصة بدخول الالعبين إلى
الهند.
وف ـ ــي ح ـ ــال ت ـع ــاق ــد «األصـ ـ ـف ـ ــر» ال ــرسـ ـم ــي مــع
المحترفين التونسي حسني والحارس المغربي
ّ
تضم
اإلدريسي سينضمان إلى كتيبة الفريق التي

لقب «خليجي اليد» ...بين النجمة ومضر اليوم
يسدل الستار الـيــوم ،على بطولة األندية
الخليجية ال ـ  38أبـطــال الـكــؤوس لـكــرة اليد،
بإقامة الـمـبــاراة النهائية التي تجمع مضر
ال ـس ـع ــودي وال ـن ـج ـمــة ال ـب ـحــري ـنــي ف ــي صــالــة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
ووصل الفريق السعودي للمباراة النهائية
بعد تغلبه على الكويت مستضيف البطولة
في مواجهة الدور قبل النهائي  ،23 - 25فيما
جــاء تــأهــل النجمة البحريني بـعــد تـجــاوزه
ن ـظ ـيــره األه ـل ــي ال ـق ـطــري  21 - 28الـخـمـيــس
ال ـم ــاض ــي ،وأث ـب ـتــت الـمـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة في
البطولة أفضليتها على «األولى» بعدما تأهل
النجمة ومضر منها إلــى المباراة النهائية،
وسـبــق أن الـتـقــى الـفــريـقــان فــي ال ــدور األول،
وانتهى اللقاء لمصلحة النجمة .26-33

الجارودي :مباراة صعبة
من ناحيته ،أكد د .سعيد الجارودي رئيس
ن ـ ــادي م ـض ــر ،ص ـعــوبــة الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة،
ً
خصوصا أن ناديه يواجه النجمة البحريني
ً
ً
أحد أقوي الفرق ،ويمتلك عددا كبيرا من العبي
منتخب البحرين.

جانب من لقاء النجمة ومضر في الدور األول
وتـ ــابـ ــع ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارودي« :أتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـك ــون
ً
المستوى الفني عاليا وأن نـقــدم المستوى
الكبير الذي قدمناه أمام الكويت».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أكـ ــد م ـ ــدرب ف ــري ــق الـنـجـمــة
البحريني سيد علي الفالحي صعوبة القمة
الخليجية المرتقبة على اللقب الـ  38لألندية،
ً
وقال :ال يمكن التنبؤ بنتيجة المباراة مسبقا،

وكال الفريقين يملكان العناصر الجيدة التي
تمكنهما مــن تحقيق ال ـفــوز ،وفــي مـثــل هــذه
ً
ً
المواجهات تكون قلة األخطاء عامال حاسما
ً
ف ــي تــرج ـيــح ك ـفــة ع ـلــى أخ ـ ــرى ،الف ـت ــا إل ــى أن
تحضيراته الفنية للمباراة النهائية لن تخرج
عن المعتاد في مثل هذه المواجهات ،والملعب
وحده من يحدد هوية البطل.

خالد الغانم يعتذر للجماهير عن خروج األبيض
أقــام رئيس نــادي الكويت خالد الغانم،
مـ ــأدبـ ــة عـ ـش ــاء فـ ــي األفـ ـنـ ـي ــوز ع ـل ــى ش ــرف
رؤساء الوفود المشاركة في بطولة األندية
الخليجية.
وقــدم الغانم الــدروع التذكارية لرؤساء
الــوفــود وال ـق ـيــادات الــريــاضـيــة الخليجية،
وشـ ـك ــره ــم ع ـل ــى م ـســاه ـم ـت ـهــم فـ ــي ن ـجــاح
البطولة ،وقال« :أرحب بالجميع بين أهلهم

وفي بلدهم ،فالهدف األسمى إلقامة البطولة
هو وجــود األشقاء الخليجيين في بلدهم
الـكــويــت ،ون ـقــول دائ ـمــا إن ه ــذه الـبـطــوالت
تجمع وال تفرق اإلخوة في الخليج».
وأك ـ ـ ــد أن ال ـ ـفـ ــوز وال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ج ـ ــزء مــن
البطولة« ،وكما نفرح بالفوز علينا تقبل
ً
الخسارة بروح رياضية» ،معربا عن شكره
جـمــاهـيــر الـكــويــت لمساندتها فــريــق اليد

فــي الخليجية ،مـعـتــذرا لـهــم بالنيابة عن
الالعبين ومجلس اإلدارة عن الخروج من
المنافسة على اللقب.
وأع ـل ــن ب ــدء االس ـت ـع ــداد لـلـمـشــاركــة في
بطولة األنــديــة اآلسـيــويــة التي ستقام في
ً
حـيــدر أب ــاد الـهـنــديــة ،مــوضـحــا أن الفريق
سيعمل على تالفي األخطاء بـ «الخليجية»
والمنافسة على اللقب اآلسيوي.

أيضا المحترفين األساسيين للفريق؛ البحرينيين
محمد حبيب وأحمد المقابي.

تجريبية مصر و»األولمبي»
ي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي ال ــوق ــت الـ ـ ــذي ي ــواص ــل فــريــق
ال ـقــادس ـيــة اس ـت ـع ــدادات ــه الـمـكـثـفــة ف ــي مـعـسـكــره
الخارجي الذي بدأ مطلع األسبوع الماضي في
العاصمة المصرية القاهرة ،حيث لعب الفريق
مباراة تجريبية واحــدة قبل يومين ،خسر فيها
أمام منتخب مصر األولمبي بنتيجة .30-25
ُي ــذك ــر أن ال ـقــادس ـيــة سـيـلـعــب الـبـطــولــة ضمن
المجموعة األول ــى ،وبجانبه أندية تي سبورت
الهندي «المضيف» ،والنور السعودي ،والعربي
القطري.

«دولي السباحة» يدعم
الدورات في غزة
أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـسـ ـب ــاح ــة
والرياضات المائية فواز زلوم،
أن االتـ ـح ــاد قـ ــرر إق ــام ــة دورة
تحكيمية بــإشــراف ودع ــم من
االتحاد الدولي للسباحة FINA
في قطاع غــزة الشهر المقبل،
وتستمر  6أيام.
وق ـ ـ ـ ــال زل ـ ـ ـ ــوم إن االتـ ـ ـح ـ ــاد
ق ــرر أن ي ـكــون الـشـهــر المقبل
ً
موعدا لتنظيم دورة تحكيمية
بـمـسـتــوى م ـت ـقــدم ،تـسـتـهــدف
ح ـ ـك ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة
بإشراف ودعم من  ،FINAوالتي
سيحاضر فيها الحكم الدولي
عبدالمنعم علوي من سلطنة
عمان الشقيقة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرد بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول :ان
الدورة تأتي استكماال للدورة
التحكيمية األولى ،والتي تعد
من أهم الدورات التي يدعهما
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ل ـل ـس ـبــاحــة،
وتكتسب أهمية استثنائية،
لـكــونـهــا ت ـقــام ف ــي ق ـطــاع غ ــزة،
وسيشارك فيها  28حكما من
كال الجنسين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الفلسطيني شـكــره وامتنانه
لـ ــرئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــدولـ ـ ــي
ل ـل ـس ـبــاحــة ،ال ـكــوي ـتــي حسين
الـ ـمـ ـسـ ـل ــم وبـ ـ ــاقـ ـ ــي األعـ ـ ـض ـ ــاء
ل ـ ــرع ـ ــايـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم واه ـ ـت ـ ـمـ ــام ـ ـهـ ــم
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ب ــالـ ـسـ ـب ــاح ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ومـســاهـمـتـهــم
فــي اإلش ــراف والــدعــم ألنشطة

فواز زلوم

وفعاليات االتحاد الفلسطيني
الـ ـت ــي ي ـق ـي ـم ـهــا ب ـش ـكــل دوري
م ـ ـثـ ــل ،ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ال ـم ـح ـل ـي ــة،
والدورات التنشيطية ،وورش
ال ـع ـمــل ،والـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة
والتحكيمية ،السيما أن هذه
الـ ـ ـ ـ ــدورات ت ــأت ــي ض ـم ــن خـطــة
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ف ــي جـمـيــع
أن ـحــاء الـعــالــم ،لــدعــم وتطوير
ريــاضــة السباحة ،س ــواء على
المستوى الفني أو اإلداري.

ةديرجلا

•
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رياضة

مبابي ينقذ فرنسا من هزيمة
ثانية ...وفوز أول لكرواتيا
نجح المنتخب الفرنسي في
اقتناص هدف التعادل أمام
المنتخب النمساوي لتنتهي
المباراة  1-1ضمن منافسات
دوري األمم األوروبية.

أنقذ البديل كيليان مبابي
مـنـتـخــب فــرن ـســا ب ـطــل ال ـعــالــم
وح ـ ــام ـ ــل الـ ـلـ ـق ــب م ـ ــن ه ــزي ـم ــة
ثــان ـيــة ل ــه ف ــي ث ــاث م ـبــاريــات
خ ـ ـ ــا ضـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى اآلن ف ــي
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة األول ــى
م ــن ا ل ـم ـس ـت ــوى األول لـ ــدوري
األمم األوروبية في كرة القدم،
بخطفه ا لـتـعــادل أ مــام النمسا
 1-1في فيينا.
وبـعــد هــزيـمــة افتتاحية في
مـعـقـلـهــا «اسـ ـت ــاد دو ف ــران ــس»
أمام الدنمارك  2 1-بعدما كانت
السباقة الــى التسجيل ،اكتفت
فــرنـســا بــالـتـعــادل مــع كــرواتـيــا
وصيفتها فــي مــونــديــال 2018
بنتيجة  ،1-1ثم بدت في طريقها
أمس األول الى تكرار سيناريو
زي ــارتـ ـه ــا األخ ـ ـيـ ــرة الـ ــى مـلـعــب
«أرن ـســت هــابـيــل» حين خسرت
 1-3فـ ــي ت ـص ـف ـي ــات م ــون ــدي ــال
.2010
لكن مبابي الذي غاب عن لقاء
كرواتيا ،بسبب اإلصابة ،جنب
فــريــق ال ـمــدرب ديــديـيــه ديـشــان
هزيمة ثانية بخطفه التعادل في

الدقيقة  83من اللقاء بعد دخوله
في الشوط الثاني.
ورفعت فرنسا رصيدها الى
نقطتين لكنها بــا تــت فــي ذ يــل
الـمـجـمــوعــة بـعــد ف ــوز كــرواتـيــا
على مضيفتها الدنمارك بهدف
س ـج ـلــه م ــاري ــو ب ــازال ـي ـت ــش في
الــدق ـي ـقــة  69إثـ ــر رك ـل ــة رك ـن ـيــة،
ً
راف ـ ـ ـعـ ـ ــا رص ـ ـيـ ــد ب ـ ـ ـ ــاده ال ـ ـ ــى 4
ن ـ ـقـ ــاط مـ ـق ــاب ــل س ـ ــت لـمـضـيـفــه
االس ـ ـك ـ ـن ـ ــدن ـ ــاف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ب ـق ــي
ً
مـتـصــدرا ،وأرب ــع للنمسا التي
تحقق بداية موفقة مع مدربها
الجديد األلماني رالف رانغنيك.
وتختتم هذه النافذة الدولية
ً
بجولة رابعة غدا ،حيث تتواجه
فرنسا مع كرواتيا في «استاد
دو ف ـ ـ ــران ـ ـ ــس» ،والـ ـنـ ـمـ ـس ــا مــع
الدنمارك في كوبنهاغن بعدما
ف ــازت عـلــى منافستها  2-1في
فيينا خالل الجولة الماضية.

عودة بنزيمة
وخ ــاض ــت ف ــرن ـســا ال ـم ـب ــاراة
ب ـت ـش ـك ـي ـلــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ــن تـلــك

مبابي يحتفل بعد تسجيله هدف التعادل للديوك
الـتــي تـعــادلــت مــع كــروات ـيــا في
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إذ م ـنــح
ديشان الفرصة لمدافع ليفربول
اإلنـكـلـيــزي إبــراهـيـمــا كوناتيه
ً
ليلعب أساسيا بعد ستة أيام
عـلــى اسـتــدعــائــه لـلـمــرة األول ــى
من أجل تعويض غياب رافايل
فاران ،بينما لعب وليام صليبا
ً
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ب ـج ــان ـب ــه ل ـل ـم ـب ــاراة
ً
الـثــانـيــة تــوال ـيــا فــي اسـتــدعــائــه

األش ـخــاص اآلخــريــن الــذيــن كــانــوا فــي ال ـحــادث في
حالة جيدة.
ووقـ ــع الـ ـح ــادث أم ــس األول ب ـعــد وصـ ــول بعثة
الـمـنـتـخــب إل ــى تبليسي عــاصـمــة جــورج ـيــا ،حيث
سيلعب الـبـلـغــاريــون مـبــاراتـهــم الــراب ـعــة فــي إطــار
منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثالث في
بطولة دوري أمم أوروبا اليوم.
وق ــال االت ـح ــاد إن ــه كــانــت هـنــاك حــافـلـتــان تقالن
بعثة المنتخب إلى الفندق عندما فقد سائق إحدى
الحافلتين السيطرة على حافلته مما أدى إلى وقوع
الحادث الخطير ،مشيرا إلى أن نديليف تم نقله إلى
مستشفى محلي بعد التصادم.

تقارير تكشف عن اتصاالت
بين ناغلسمان وماني
كشف تقرير إعــامــي فــي ألمانيا عــن اتصال
هــاتـفــي بـيــن يــولـيــان نــاغـلـسـمــان ،الـمــديــر الفني
لفريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم ،وساديو
ماني ،نجم ليفربول اإلنكليزي الذي يسعى النادي
البافاري إلى ضمه لصفوفه.
وقــالــت محطة «سـكــاي» الرياضية إن الالعب
السنغالي الدولي لم يبد في االتصال غرور
النجوم ،وترك انطباعا من النوع الذي
يدوم تأثيره لدى المستمع.
وأضافت القناة أن ماني ،المعروف
ب ـت ــواض ـع ــه ،وال ـ ــذي يـعـتـبــر بـمـنــزلــة
بـطــل قــومــي فــي ب ــاده ،بسبب دوره
االجتماعي هناك ،أبدى مرونة شديدة
خــال االتـصــال ،مبينة أنــه أجــاب على
سؤال عن الموقف الذي يرى نفسه فيه
بقوله إنه سيلعب في المكان الذي تكون
فيه حاجة إليه.
وأشارت إلى أن «ماني يريد أن ينتقل
إلى بايرن ميونيخ ،وألمح في المحادثة
ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح :أنـ ــا أود أن أن ـت ـقــل إلــى
ميونيخ فقط».
وكان ليفربول أعلن مؤخرا أنه رفض
عرضا ثانيا مــن بــايــرن ميونيخ لضم
مانيُ ،
ويعتقد أن النادي البافاري رفع
ع ــرض ــه م ــن  25إل ــى  30م ـل ـيــون جنيه

إسترليني (نـحــو  35مـلـيــون ي ــورو) إضــافــة إلــى
مكافآت ماني ( 30عاما) التي ُيعتقد أنها تصل
إلى  7.5ماليين يورو.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ال يـ ــزال لـيـفــربــول
يعتبر عرض بايرن أقل من الالزم،
وأب ــدى انــزعــاجــه بــالــدرجــة األول ــى
من عرض المكافآت التي اعتبرها
غير واقعية.
وك ـت ـب ــت ص ـح ـي ـفــة «ذا
تايمز» أن ليفربول لن
يدخل في مفاوضات
م ـ ـ ــع ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــرن ق ـب ــل
وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــرض
إلـ ــى  42.5مـلـيــون
ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي
(ح ــوال ــي  50مـلـيــون
ي ــورو) ،مشيرة إلــى أن
ليفربول مستعد لتقديم
بعض التنازالت.
ي ــذك ــر أن ع ـق ــد م ــان ــي مــع
لـيـفــربــول ال ي ــزال ســاريــا حتى
نهاية يونيو .2023

ماني

موراي يستعيد توازنه بإقصائه
اليوناني تسيتسيباس
اس ـت ـعــاد ال ـبــري ـطــانــي أن ــدي
موراي شيئا من بريق الماضي،
بإقصائه اليوناني ستيفانوس
تسيتسيباس ،المصنف خامسا
عالميا ،من الدور ربع النهائي
لـ ــدورة ش ـتــوت ـغــارت األلـمــانـيــة
لكرة المضرب ،بالفوز عليه 7-6
( )7-4و.6-3
وك ــان م ــوراي ،المصنف 68
عــالـمـيــا راه ـن ــا ،ي ـخــوض غمار
الــدور ربــع النهائي من
أي دورة ألول مرة منذ
يناير الفائت في دورة
سيدني األسترالي.
وبفوزه على تسيتسيباس
أمس األول سيقترب ابن الـ35
عــامــا ،ال ــذي عــانــى فــي األع ــوام
األخـ ـي ــرة م ــن ك ـث ــرة اإلص ــاب ــات
السـيـمــا فــي ورك ــه ،مــن الـعــودة
إلى نادي المصنفين الخمسين
األوائــل للمرة األولــى منذ أكثر
من  4سنوات.

وث ــأر م ــوراي ،الـفــائــز بثالث
بـطــوالت كـبــرى خــال مسيرته
(وي ـ ـم ـ ـب ـ ـل ـ ــدون ع ـ ــام ـ ــي 2013
و 2016وفالشينغ ميدوز عام
 ،)2012من تسيتسيباس الذي
س ـب ــق أن ف ـ ــاز فـ ــي ال ـم ــواج ـه ــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ج ـم ـع ـت ــه مــع
البريطاني في الــدور األول من
ب ـطــولــة الـ ــواليـ ــات الـمـفـتــوحــة،
رابعة البطوالت الكبرى ،العام
الماضي في مباراة مثيرة من
 5مجموعات.

أندي موراي

تلعب البرتغال مــع سويسرا اليوم
للبقاء فــي ص ــدارة المجموعة الثانية
فـ ــي دوري األمـ ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،فـبـعــد
التعادل  1-1في إشبيلية مع إسبانيا،
وانتصارين في لشبونة على سويسرا
في المباراة التي سجل فيها رونالدو
هدفين ،وتشيكيا في الثانية ،تتصدر
الـبــرتـغــال الـمـجـمــوعــة مــع سـبــع نـقــاط،
بفارق نقطتين عن "ال روخا".
ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو وزمياله جواو موتينيو ورافايل
غيريرو عن مباراة منتخب بالدهم أمام

يومية سياسية مستقلة

ســويـســرا ،ضـمــن مـنــافـســات دوري األمــم
األوروبـيــة في كــرة القدم نهاية األسبوع
الحالي ،بحسب ما أعلن المدرب فرناندو
سانتوس .
ُ
ومـنــح هــذا الـثــاثــي إعـفــاء مــن الرحلة
إل ــى جنيف عـلــى أس ــاس "إداري" وليس
لإلصابة.
وقال سانتوس خالل مؤتمر صحافي
في لشبونة ،إن "األمر ال يتعلق بمشاكل
بدنية ،إنها مسألة إدارية".
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه "ل ـي ــس ه ـن ــاك م ـع ـنـّـى أن
ً
يسافر  26العبا إلى سويسرا ،يحق لنا

ريال مدريد يواجه برشلونة
ً
وديا الشهر المقبل
يتواجه ريال مدريد ،بطل الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،مع غريمه برشلونة الشهر المقبل ،في لقاء ودي تحتضنه
مدينة الس فيغاس األميركية ،حسبما أعلن الناديان أمس األول.
وتقام المباراة في  23يوليو على ملعب أليجيينت ستاديوم ،الذي
يتسع لـ 65ألف متفرج ،ضمن استعدادات الفريقين النطالق الدوري
اإلسباني في أغسطس.
وبعد  3أيام من مواجهته مع غريمه الكتالوني ،يلتقي ريال مدريد
مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو ،قبل االنتقال الى
لوس أنجليس للقاء يوفنتوس اإليطالي في  30يوليو.
أما برشلونة فيتحضر لمواجهة الريال بلقاء إنتر ميامي األميركي
في  19يوليو ،ثم يواجه يوفنتوس في  26منه في داالس ،قبل إنهاء
جولته األميركية ضد نيويورك ريد بولز في  30منه.
وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيها الريال وبرشلونة على
األراضي األميركية بعد يوليو  ،2017حين لعبا على ملعب هارد روك
ستاديوم في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ 64ألف متفرج ،وفاز حينها
النادي الكتالوني .3-2

 ...ويضم تشواميني  6سنوات
أعلن نادي ريال مدريد ،بطل إسبانيا وأوروبا لكرة القدم ،قدوم
العب وسط موناكو الفرنسي الدولي الشاب أوريليان تشواميني
لستة مواسم ،في بيان على مواقعه الرسمية أمس.
وكتب النادي« :اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال الالعب
أوريليان تشواميني ،الذي سيرتبط بالنادي لمدة  6مواسم مقبلة»،
ويتعين على الالعب (البالغ  22عاما) الخضوع لفحص طبي قبل
توقيع العقد وتقديمه ظهر الثالثاء.

وك ـ ـ ــادت ف ــرن ـس ــا ت ــدخ ــل ال ــى

ً
أن نشارك بــ 23العبا في التشكيلة" ،من
دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يشارك رونــالــدو ،أفضل العب في
العالم خمس مرات ،في الحصة التدريبية
للمنتخب قبل التوجه إلى جنيف.
ً
ه ــذا ،ويـلـتـقــي أي ـضــا ال ـيــوم ايــرلـنــدا
الـشـمــالـيــة م ــع ق ـب ــرص ،وجــورج ـيــا مع
ب ـل ـغــاريــا ،وم ـقــدون ـيــا م ــع جـبــل ط ــارق،
وال ـ ـنـ ــرويـ ــج مـ ــع الـ ـس ــوي ــد ،واس ـب ــان ـي ــا
مــع الـتـشـيــك ،وال ـيــونــان مــع كــوســوفــو،
ومالطا مع ســان مارينو ،وسلوفينيا
مع صربيا.

بيل يستبعد االنتقال إلى خيتافي
قال المهاجم الويلزي غاريث بيل إنه لن يتسرع
في اتخاذ الـقــرار بشأن مستقبله ،لكنه استبعد
بشكل حاسم إمكانية انتقاله إلى فريق خيتافي
اإلسباني لكرة القدم.
وسيصبح بـيــل العـبــا ح ــرا فــي نـهــايــة يونيو
الجاري ،حيث ينتهي عقده مع
ريال مدريد اإلسباني ،الذي
انضم إليه قبل تسعة أعوام.
وارتـ ـب ــط اس ــم غ ــاري ــث بيل
(  3 2عـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــا )
بعدة أندية في
أوروبـ ــا وكــذلــك
في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ومــن
بـيـنـهــا ن ـ ــادي خـيـتــافــي
اإلسباني.
وصرح أنخيل توريس
رئ ـ ـيـ ــس نـ ـ ـ ــادي خ ـي ـتــافــي
قبل أيام بأن النادي تلقى
اتصاالت من
م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي غـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــث ب ـي ــل
لـ ـلـ ـح ــدي ــث بـ ـ ـش ـ ــأن إمـ ـك ــانـ ـي ــة
انضمامه للفريق.
لكن بيل نفى ذلك خالل حديثه
ف ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـحـ ـف ــي رك ـ ــزت
التساؤالت فيه بشكل كبير
على الـخـطــوة المقبلة في
مسيرة بيل.
ولدى سؤاله عما إذا كان

اقترب من اتخاذ قرار ،قال بيل العب توتنهام
ال ـس ــاب ــق ض ــاح ـك ــا :ال .لـكـنـنــي ل ــن أن ـض ــم إلــى
خيتافي ،هذا مؤكد.
وأض ــاف :اود أن أش ــارك قبل كــأس الـعــالــم كي
أكون الئقا بأفضل شكل ممكن.
المدير الفني قال إنه يرغب في اختيار عناصر
تلعب بالفعل ،كما أن الجميع
يريدون المشاركة.
وتــابــع :أتمنى أن استمتع بــاإلجــازة وبعدها
سأقرر وجهتي المقبلة ،وما أريد
فعله هو المحاولة وخوض المباريات ألكون
الئقا بأفضل شكل ممكن قبل كأس
العالم.
واعتلى بيل منصات التتويج  16مرة
خالل الفترة التي قضاها مع ريال مدريد،
لكنه نادرا ما شارك خالل موسم 2021
 2022 /الذي انتهى بتتويج ريال مدريد
بلقبي الدوري اإلسباني ودوري أبطال
أوروبا.
وشارك بيل في سبع من إجمالي 56
مباراة لريال مدريد في كل المسابقات،
مـنـهــا أرب ــع م ـبــاريــات فـقــط شــارك
خاللها أساسيا.
وقال بيل الجمعة :بمجرد عودتي
ل ـل ـع ــب ب ـش ـك ــل م ـن ـت ـظ ــم ،سـيـصـبــح
جسدي أكثر قوة وأفضل نوعا ما.

بيل

كوري يقود ووريرز إلى معادلة سلتيكس في نهائي NBA
نجح فريق غولدن ستايت
ووريرز في انتزاع فوز ثمين
على بوسطن سلتيكس
 97-107في المباراة الرابعة
من سلسلة نهائيات دوري
المحترفين األميركي لكرة
السلة.

ّ
ّ
سجل الموزع الخارق ستيفن كوري 43
نقطة وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز
إلــى انـتــزاع فــوز ثمين من أرض بوسطن
سلتيكس  ،107-97فعادله  2-2وعادت له
أفضلية األرض في نهائي دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين (.)NBA
وكان غولدن ستايت بحاجة للفوز في
مـلـعــب «ت ــي دي غـ ــاردن» لتجنب الـتــأخــر
 1-3فــي سلسلة النهائي ،الـتــي قــد تمتد
سـبــع مـبــاريــات ،فـقـ ّـدم ك ــوري أحــد أفضل
ّ
مستوياته فــي مسيرته ا ل ــزا خ ــرة ليعز ز
آمال فريقه بإحراز اللقب ّ
مرة سابعة في
تاريخه.
وكــانــت الـشـكــوك تـحــوم حــول مشاركة
ّ
ـوز ع اللعب ،بعد ّ
تعر ضه لضربة على
مـ
ق ــدم ــه خـ ــال خـ ـس ــارة الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـثــال ـثــة
األربعاء.
ً
لـكــن الــاعــب الـبــالــغ  34عــامــا أزال كل
الشكوك حول قدرته في حمل فريقه على
أكـتــافــه ،فـعـ ّـوض الـخـســارة الـمـبـكــرة على
أرضــه في هذه السلسلة وعــادت أفضلية
األرضية لمصلحته ،إذ يستضيف المباراة

ً
الخامسة غدا في سان فرانسيسكو.
وأنهى أفضل العب مرتين في الدوري
المباراة برصيد  43نقطة و 10متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،في ليلة عانى فيها
ً
غــولــدن سـتــايــت هـجــومـيــا أم ــام تشكيلة
بوسطن الصلبة.
وأضـ ـ ـ ــاف ك ـ ــاي ت ــومـ ـس ــون  18نـقـطــة
للفائز والـكـنــدي أن ــدرو ويغنز  17نقطة
و 16مـتــابـعــة وال ـبــديــل جـ ــوردان ب ــول 14
نـقـطــة .ولـ ــدى ال ـخــاســر ،سـجــل الـنـجـمــان
جايسون تايتوم وجايلن براون  23و21
ً
نقطة تواليا واضاف ماركوس سمارت 18
والبديل ديريك وايت .16
ً
وبــرغــم تعثر غــريــن هـجــومـيــا ،عـ ّـوض
كـ ـ ـ ــوري ب ـث ــاث ـي ــات ــه الـ ـق ــاتـ ـل ــة ( 7مـ ــن 14
محاولة).
ً
وبقيت المباراة سجاال بين الطرفين
فترة طويلة ،ولم يتقدم أي منهما أكثر من
سبع نقاط ،إلى أن صنع غولدن ستايت
ً
ال ـف ــارق ف ــي ال ــوق ــت ال ـقــاتــل مـتـقــدمــا على
مضيفه بعشر نقاط.
وت ـ ـقـ ـ ّـدم ب ــوس ـط ــن  94-90ق ـب ــل خـمــس
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مشاركة موفقة

البرتغال تصطدم بسويسرا

حادث خطير لبعثة بلغاريا في جورجيا
أع ـلــن االت ـح ــاد ال ـب ـل ـغــاري ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أمــس
األول ،أن بعثة المنتخب تعرضت لحادث سير
خ ـط ـيــر ل ــدى وصــول ـهــا إل ــى جــورج ـيــا لـخــوض
الـمـنـتـخــب م ـب ــاراة أم ــام نـظـيــره ال ـجــورجــي في
دوري أمم أوروبا.
االتحاد أن العب خط الوسط تودور
وأوضــح
ُ
صيب بصدمة دماغية رضية
نديليف ( 29عاما) أ ِ
جـ ــراء الـ ـح ــادث ،م ـمــا اس ـت ـلــزم خ ـضــوعــه لعملية
جراحية ،مشيرا إلى أن العملية جرت بنجاح.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ــاع ــب ال يـ ـ ــزال ف ــي الـمـسـتـشـفــى
بعد العملية لتلقي الرعاية الطبية ،الفتا إلــى أنه
سيعلن حالته الصحية قريبا .وذكر االتحاد أن كل

الخامس للمنتخب.
وحافظ العب الوسط أريليان
ً
تشواميني ،على مكانه أساسيا
ً
للمباراة الثالثة تواليا ،بينما
عــاد كريم بنزيمة الــى الهجوم
لـلـعــب أمـ ــام أنـ ـط ــوان غــريــزمــان
بعدما احتفظ بهما ديشان على
مقاعد البدالء ضد كرواتيا في
حين بقي كيليان مبابي خارج
التشكيلة األساسية.

وك ــان أبـطــال الـعــالــم قريبين
مــن افـتـتــاح الـتـسـجـيــل بفرصة
مــزدوجــة إثــر ركـلــة حــرة نفذها
غ ــري ــزم ــان وصـ ــدهـ ــا الـ ـح ــارس
باتريك بنتس الذي عاد ووقف
فـ ــي وج ـ ــه ال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ــرأس ـي ــة
لبنزيمة (.)18
ل ـ ـكـ ــن ت ـ ـلـ ــك ك ـ ــان ـ ــت الـ ـف ــرص ــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ل ـل ـض ـي ــوف قـ ـب ــل أن
يـ ــأتـ ــي الـ ـ ـ ــرد مـ ــن ال ـن ـم ـســوي ـيــن

بلعبة ثالثية جميلة بين ماركو
أرناوتوفيتش وكــونــراد اليمر
وأندرياس فايمان الذي أنهاها
في شباك الحارس القائد العائد
ال ــى الـتـشـكـيـلــة هــوغــو لــوريــس
(.)37

استراحة الشوطين وهــي على
الـمـســافــة ذات ـهــا مــن مضيفتها
ل ـ ـ ــوال تـ ــألـ ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس ب ـن ـتــس
ف ــي ت ـســديــدة لــولـبـيــة لبنزيمة
( ،)43ث ــم ك ـ ــرر األمـ ـ ــر ذاتـ ـ ــه فــي
مـسـتـهــل ال ـش ــوط ال ـثــانــي حين
صــد مـحــاولــة لبنجامان بافار
( )55أتبعها كينغسلي كومان
بتسديدة فوق العارضة رغم أنه
كان في مكان مناسب للتسجيل
(.)56
ولـ ـج ــأ دي ـ ـشـ ــان ال ـ ــى م ـبــابــي
ً
فـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  65ب ـ ـح ـ ـثـ ــا عــن
الحلول الهجومية على حساب
غ ـ ــري ـ ــزم ـ ــان ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت اض ـط ــر
رانغنيك الى إخراج ظهير ريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي ب ـطــل دوري
األبـ ـ ـط ـ ــال داف ـ ـيـ ــد أالب ـ ـ ــا بـسـبــب
اإلصابة (.)69
ورغــم السيطرة التامة التي
وصلت الى حدود الثمانين في
المئة ،بــدت فرنسا عــاجــزة عن
الــوصــول الــى شباك مضيفتها
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  83ح ـيــن نجح
مبابي في خطف التعادل بعد
تمريرة من كوناتيه.

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

اإلعالنات:

كوري خالل المباراة الرابعة من سلسلة النهائيات
دقائق على نهاية الوقت ،قبل سلة سهلة
من ويغنز وثالثية من المخضرم تومسون
أعادتا التقدم لووريرز .95-94
ّ
وسع كوري الفارق إلى  ،97-94قبل أن
ّ
يطعن المضيف بثالثية مــدمــرة منحت
فريقه التقدم .100-94

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

ّ
قــلــص آل ه ــورف ــورد ال ـف ــارق لبوسطن
بثالثية من الزاوية ،لكن سلة كيفن لوني
أعـ ــادت ف ــارق الـنـقــاط الـخـمــس ل ــووري ــرز.
اس ـت ـق ـط ــب ك ـ ـ ــوري بـ ــذكـ ــاء األخـ ـ ـط ـ ــاء فــي
ً
اللحظات األخيرة ،ليمنح فريقه فوزا بالغ
األهمية أعاده إلى صراع اللقب.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

أنقذوهما من الغرق في الشوكوالتة

الله بالنور

أظهروا الحقائق

نـجـحــت فـ ــرق اإلنـ ـق ــاذ في
إخراج رجلين من وعاء ضخم
من الشوكوالتة ،ونقلهما إلى
المستشفى ،بـعــد أن سقطا
فـيــه ب ـصــورة غــامـضــة داخــل
أح ـ ـ ــد مـ ـص ــان ــع ش ــوك ــوالت ــة
«مارس».
ووق ــع ال ـح ــادث بـعــد ظهر
الخميس الماضي ،في مصنع
تـ ــابـ ــع ل ـمـ ـج ـم ــوع ــة «م ـ ـ ــارس
ريغلي» العمالقة فــي مجال
الصناعات الغذائية ،بوالية
ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا شـ ـم ــال شــرقــي
الواليات المتحدة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت ق ـن ــات ــا «ف ــوك ــس
ن ـ ـيـ ــوز» و» س ـ ـ ــي إن إن» ،فــي
الـ ـخـ ـب ــر ال ـ ـ ـ ــذي نـ ـقـ ـل ــه م ــوق ــع
سـ ـك ــاي نـ ـي ــوز أمـ ـ ــس األول،
بـ ــأنـ ــه تـ ــم إن ـ ـقـ ــاذ شـخـصـيــن
ون ـق ـل ـه ـمــا إلـ ــى الـمـسـتـشـفــى
ب ـع ــد س ـقــوط ـه ـمــا فـ ــي وعـ ــاء
ع ـمــاق م ـلــيء بــالـشــوكــوالتــة
تابع للشركة ،ونقلت «فوكس

د .ناجي سعود الزيد

«االسم :عبدالله فهد طامي الفضلي.
الجنسية :كويتي.
ً
السن 29 :عاما.
التقرير :وصل المذكور حوادث المستشفى بصحبة األهل
وهــو فــي حالة عــدم اكتمال لــدرجــة الــوعــي ،وبالكشف الطبي
الظاهري عليه تبين وجود سحجات على معصم اليد اليمنى
ومعظم الـيــد الـيـســرى ،وتــوجــد كــدمــات متفرقة بسيطة على
البطن ،مع ضعف في الجانب األيمن من الجسم ...وقد تم عمل
الالزم بقسم الحوادث وأبلغ طبيب الجناح بالحالة».
وكأن الموضوع أو التهمة الموجهة للجريح الفضلي ،شافاه
الله وعافاه ،وكأنها أي التهمة تحتاج إلى تعذيب إلثباتها.
إلى أن تكتشف أن التعذيب تم لكي يعترف المتهم بأنه يملك
ً
سالحا دون ترخيص!
وأين تم القبض عليه؟
وأين السالح المزعوم؟
وكيف انتهى التحقيق وما هي تفاصيله؟
وهل السالح المزعوم به طلقات جاهزة لالستعمال؟ هذا إذا
ً
كان هناك سالح أساسا!
ال نعرف التفاصيل ولكن الحادثة تذكرنا بوفاة المرحوم
الميموني ،رحمة الله عليه ،الذي توفي نتيجة تعذيب المباحث
ً
الجنائية له بنفس األسلوب تقريبا ،قبل سنوات.
الـمــوضــوع واض ــح وال يـحـتــاج إل ــى إطــالــة .ومـهـمــة الــوزيــر
تنحصر في تبيان الحقائق بالكامل في دولة معروفة بحرصها
على االتصاف بالحضارة واحترام حقوق اإلنسان.

ماكدونالدز في روسيا «ماي برغر»
كشفت الـشــركــة الـبــديـلــة ل ـ «مــاكــدونــالــدز» فــي روس ـيــا عن
شعارها الجديد ،قبل إعادة افتتاح سلسلة مطاعم الوجبات
السريعة.
وقال موقع «سكاي نيوز» ،أمس ،إن إعادة االفتتاح ستكون
ال ـيــوم فــي نـفــس الـمــوقــع بـســاحــة بوشكين بـمــوسـكــو ،حيث
ً
افتتحت «ماكدونالدز» فرعا ألول مرة في روسيا عام .1990
ً
ونتيجة للعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا ،ردا
على عمليتها العسكرية في أوكرانيا ،ستدير الشركة الروسية
أك ـثــر م ــن أل ــف مـطـعــم كــانــت تــابـعــة لسلسلة «مــاكــدونــالــدز»
األميركية.
ً
ووفقا لتقارير في وسائل إعــام محلية ،فقد تمت إعــادة
تسمية تطبيق «ماكدونالدز» في روسيا باسم «ماي برغر»،
امتثاال لشرط إزالة العالمة التجارية األميركية الخاصة.

جاستن بيبر مصاب بشلل في وجهه
كشف مغني البوب الكندي جاستن بيبر
أن األطباء شخصوا إصابته بفيروس أدى
إلى إصابة نصف وجهه بالشلل ،وأجبره
على إلغاء بعض الحفالت القادمة للتركيز
على التعافي.
وف ـ ــي م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو ،ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ب ـ
«إنستغرام» ،ونقله موقع الحرة نت أمس،

ق ــال بيبر إن ــه مـصــاب بـمـتــازمــة «رام ــزي
هانت» ،التي جعلته غير قادر على تحريك
نصف وجـهــه ،وغـيــر ق ــادر على الصعود
إلى المسرح.
ً
وذكر المغني الكندي ،البالغ  28عاما:
«هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس يـ ـه ــاج ــم عـ ـص ــب أذن ـ ــي
وأع ـصــاب وج ـهــي ،ويصيبني بشلل في

ً
وجـهــي» ،مضيفا« :كما تــرون هــذه العين
ال ترمش».
وتابع« :ال أستطيع أن أبتسم على هذا
الـجــانــب مــن وجـهــي ،فتحة األن ــف هــذه ال
تتحرك ،هناك شلل كامل في هذا الجانب
ً
من وجهي» ،مضيفا أنه «غير قادر بدنيا
على أداء حفالته الـقــادمــة» ،لكنه يمارس
تمارين الوجه ،ومن المتوقع أن يتعافى.
وقبل يومين ،كشف النجم العالمي عن
م ــروره بوعكة صحية منعته مــن القيام
بجولته الغنائية الجديدة ،بعدما نصحه
األطباء بالراحة.
وأشـ ـ ــار م ــوق ــع «م ــاي ــو ك ـل ـي ـن ـيــك» إلـ ــى أن
ً
متالزمة «رامزي هانت» يمكن أن تسبب شلال
ً
ً
وجهيا وفقدانا للسمع في األذن المصابة.
وبالنسبة لمعظم الناس ،فإن حالة فقدان
السمع وشلل الوجه المرتبطة بالمتالزمة
مؤقتة ،لكنها قد تصبح دائمة ،وقد يؤدي
ضعف عصب الوجه الناجم عن المتالزمة
إلى صعوبة إغالق جفن العين ،مما يؤدي
إلى تلف القرنية التي تحمي العين ،وهو
ما قد يتسبب في «تغيم الرؤية».

نيوز» عن خدمات الطوارئ أن
عناصر اإلطفاء اضطروا إلى
قطع فتحة في هيكل الخزان
إلخــراجـهـمــا فــي أس ــرع وقــت
ممكن.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـصـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن ب ـي ــن
أش ـه ــر عــامــات ـهــا الـتـجــاريــة
«م ــارس» ،و»ريـغـلــي» (علكة)،
و»سنيكرز» ،و»ميلكي واي»
و»إم آند إمز» ،إضافة إلى أرز
«أن ـك ــل ب ـنــز» وط ـع ــام ال ـكــاب
«رويــال كانين» ،نفسها على
أنها الشركة الــرائــدة عالميا
ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة الـ ـش ــوك ــوالت ــة
والعلكة.
وي ـب ـل ــغ ح ـج ــم مـبـيـعــاتـهــا
السنوية أكثر مــن  30مليار
دوالر ،ويعمل فيها نحو 100
ألف موظف.

لقاح موديرنا آمن وفعال لألطفال
قـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون م ــن
إدارة األغ ــذي ــة والـعـقــاقـيــر
األمـيــركـيــة ،أمــس األول ،إن
لـ ـق ــاح «ك ــوفـ ـي ــد  »19الـ ــذي
تنتجه شركة موديرنا يبدو
ً
ً
آم ـن ــا وفـ ـع ــاال الس ـت ـخــدامــه
ل ــأطـ ـف ــال ،ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح
أعمارهم بين  6أشهر و17
ً
ع ـ ــام ـ ــا ،فـ ــي حـ ـي ــن سـتـعـقــد
ً
لجنة من العلماء اجتماعا
هـ ــذا األسـ ـب ــوع لـلـتـصــويــت
بـ ـش ــأن مـ ــا إذا ك ـ ــان سـتـتــم
الـ ـت ــوصـ ـي ــة ب ــاالسـ ـتـ ـخ ــدام
المنظم للقاح لألطفال.
وذك ـ ــر م ــراج ـع ــو ُاإلدارة
فــي وثــائــق مــوجــزة نشرت،
ال ـل ـي ـلــة ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة ،أن
الـلـقــاح أدى إل ــى استجابة
مناعية مماثلة لدى األطفال

مقارنة بتلك التي لوحظت
لدى البالغين في التجارب
السابقة.
وأو ضـ ـ ـح ـ ــت اإلدارة أن
«ال ـب ـيــانــات الـمـتــاحــة تدعم
فعالية لـقــاح مــوديــرنــا في
الوقاية من أعراض (كوفيد
 )19ف ــي ال ـف ـئ ــات ال ـع ـمــريــة
لــأط ـفــال م ــن  6أش ـهــر إلــى
ً
 17عاما».
ّ
وحدت دول أوروبية من
استخدام لقاحات موديرنا
لـلـفـئــات الـعـمــريــة األص ـغــر،
ب ـ ـعـ ــد أن أ ظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـعــض
ال ـ ــدراس ـ ــات أنـ ـه ــا مــرتـبـطــة
ب ــزي ــادة م ـخــاطــر اإلص ــاب ــة
بالتهاب القلب.
(رويترز)

الجزائر :إجراءات صارمة ضد الغش

رغ ــم اإلج ـ ــراء ات العقابية الـصــارمــة
التي أقرتها الجزائر عاد موضوع الغش
ليتصدر أبــرز الموضوعات في البالد
ً
جدال ،بعد تسجيل عدد من الحاالت.
وقالت «العربية نت» ،أمس األول ،إن
والية شلف غرب البالد شهدت حادثة
غش غريبة من نوعها ،تواصلت فيها
فـتــاة مــن خ ــارج الـمــؤسـســة التعليمية
م ــع تـلـمـيــذ داخـ ــل قــاعــة االم ـت ـحــان عن
طريق الهاتف النقال باستخدام تقنية

اكتشاف قبرين
أمويين في سورية
اكتشف العلماء أحد أقدم
المدافن اإلسالمية في بالد
الشام في موقع أثري جنوب
سورية.
وق ــال ــت م ـج ـلــة ،Nature
في خبرها الذي نقله موقع
روس ـيــا ال ـيــوم ،أم ــس األول،
إن «الــدراســات التي أجراها
ف ــري ــق دول ـ ـ ــي مـ ــن ال ـع ـل ـمــاء
بـيـنــت أن ت ــاري ــخ ال ــدف ــن في
الـ ـم ــدف ــن ال ـ ـمـ ــذكـ ــور يـ ـق ــارب
ال ـ ــ 1300سـنــة» ،مشيرة إلى
أنه «سبق العثور على رفات
ش ـخ ـص ـي ــن م ــدف ــونـ ـي ــن فــي
مــوقــع ال ـح ـفــريــات الـمــذكــور
بمنطقة تل قراصة بمحافظة
ال ـســويــداء ال ـســوريــة ،وعثر
عـ ـل ــى الـ ـ ــرفـ ـ ــات ف ـ ــي ق ـب ــري ــن
مختلفين ،يعود تاريخهما
إل ــى نـهــايــة ال ـقــرن الـســابــع -
بداية القرن الثامن ،أي إلى
عهد الخالفة األموية».

الـبـلــوتــوث ،لمساعدته خ ــال امتحان
اللغة الفرنسية.
إال أن الـ ـح ــظ ل ــم ي ـحــال ـف ـهــا وك ـشــف
أمرها ،حيث قدمت إلى النيابة ،وحكم
ً
عليها بالحبس النافذ لمدة  18شهرا،
إضــافــة إلــى غــرامــة مالية قيمتها 100
ألف دينار.
وفي الوقت نفسه شهد مركز امتحان
آخر حادثة مماثلة ،وجرى إيــداع فتاة
بــال ـغــة ال ـح ـبــس الـ ـم ــؤق ــت ،م ــع تــأجـيــل

جلسة محاكمتها إلى  15الجاري ،حيث
ضبطت وهي تساعد طالبة على الغش
لحل أسئلة امتحان الفرنسية.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،ق ـض ــت مـحـكـمــة
جزائرية ،بوالية بسكرة ،بإيداع معلمة
مكلفة بمراقبة امتحان شهادة التعليم
ال ـم ـتــوســط ال ـح ـب ــس ،ب ـس ـبــب تـســريــب
مواضيع أسئلة مادة العلوم الطبيعية.

وفيات
الجمعة 6 / 10
سعيدة مطلق عبدالله الهاجري

مواعيد الصالة
الفجر

03:13

 73عاما ،شيعت ،ت66977899 :

الشروق

04:48

 76عاما ،شيع ،الرجال :الرميثية ،حسينية عقيلة الطالبين ،شارع
األقصى ،ت99050160 ،60330430 ،66477467 :
الئقة عبدالرحمن عبدالوهاب معرفي زوجة ناجي سالم سبهان
 64عاما ،شيعت ،الرجال :الشرق ،حسينية معرفي ،النساء :الدسمة،
دار معرفي ،ت99629628 ،66494582 :

الظهر

11:48

العصر

03:22

المغرب

06:48

العشاء

08:20

عيسى عبدالخضر علي حسن

أحمد جاسم علي محمد

 44عاما ،شيع ،بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،ت66469677 :

أحمد عبدالجليل محمد المرشد

 84عاما ،شيع ،قرطبة ،ق ،1ش محمد الحمود العبدالوهاب ،م،12
ت97670076 ،50647400 ،50101058 ،59101058 :

السبت 6/11
فالح جريدي فالح الرشيدي

 73عاما ،شيع ،الرجال :النهضة ،ق ،2ش ،204م ،54النساء :الرحاب،
ق ،1ش ،22م ،17ت99799724 ،50856999 ،50414167 :

علي فاضل عبدالله الدريس

 57عاما ،شيع  ،ت99972999 :

سعدة فرحان جزاع فليفل الشمري أرملة مرزوق صطام العازمي
 80عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة ،النساء :القصر ،ق ،2ش،6
م 12القديم  ،208ت،94465550 ،56665335 ،98053466 ،66226767 :
99836562

الطقس والبحر
العظمى 44
الصغرى 28

ً
أعلى مد  09:23صب ــاحـ ـ ــا
 11:00م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:25صب ــاحـ ـ ــا
 04:32م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

