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«التأمينات» :جاهزون إليداع منحة المتقاعدين
زيادة المعاشات التقاعدية ً حريصون على استدامة النظام التأميني بما يحفظ أفضل الجهات العالمية تفحص المركز المالي
تعديل
ً
دينارا كل  3سنوات إلى  20سنويا حقوق َّ
من 30
المؤمن عليهم ويراعي معيشة المتقاعدين لـ «التأمينات» وتحدد العجز االكتواري

الغانم بعد إحالة القانون للحكومة :منشغلون بما يهم الناس ونترك األمور األخرى ألهلها
بعد إقرار مجلس األمة في جلسته الخاصة
أم ـ ــس األول قـ ــانـ ــون ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن ،أع ـل ـنــت
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
جاهزيتها إلي ــداع منحة ال ـ  3000ديـنــار في
حساباتهم والمستحقين عنهم.
وأكـ ــدت «ال ـتــأم ـي ـنــات» ،فــي ب ـيــان أم ــس ،أن
المنحة ستوزع على المستحقين بالتساوي،
وف ـ ــي ح ــال ــة ال ـج ـم ــع ب ـي ــن أكـ ـث ــر مـ ــن نـصـيــب
ً
ستصرف المنحة األعـلــى م ـقــدارا ،الفتة إلى
أن زيادة المعاشات التقاعدية ستكون بواقع

ً
ً
 30دينارا اعتبارا من  ،2022/ 8/ 1مع استمرار
ً
الــزيــادة السنوية بمقدار  20ديـنــارا على أن
ً
ت ـصــرف ش ـهــريــا م ــع أول أغ ـس ـطــس ك ــل عــام
ً
اعتبارا من .2023/ 8/ 1
وبينما ذكرت المؤسسة أن أفضل الجهات
الـعــالـمـيــة تـفـحــص مــركــزهــا ال ـمــالــي وتـحــدد
ً
الـعـجــز االك ـت ــواري وف ـقــا لـقــانــون التأمينات
االجتماعية ،أعربت عن حرصها على مصلحة
أبناء الكويت المتقاعدين وتخفيف األعباء عن
كاهلهم ،والمحافظة على استدامة الخدمات

التأمينية واالجتماعية الرائدة التي ّ
تقدمها
لضمان معيشة كريمة لهم ،مشيدة بتعاون
الـسـلـطـتـيــن ومـ ــا أثـ ـم ــره م ــن ال ـم ــواف ـق ــة على
مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس األمة،
لتعزيز استدامة النظام التأميني بما يحفظ
حقوق المؤمن َّعليهم.
وبالتزامن ،بشر رئيس مجلس األمة مرزوق
الـغــانــم الـمـتـقــاعــديــن بــأنــه خــاطــب الحكومة
ً
ً
رسميا بشأن مستحقاتهم المالية ،مضيفا:
«سنبقى منشغلين بأمركم ومــا يهم الناس

ً
تكلفة استيراد القمح
في
ارتفاعا
%8.7
ً
الكويت تستورد  489ألف طن سنويا من كندا وأستراليا
ف ــي ظ ــل تــداع ـيــات ال ـغ ــزو الــروســي
ألوكــرانـيــا ومــا تسبب فيه مــن زيــادة
عــالـمـيــة ف ــي أس ـع ــار الـ ـغ ــذاء ،السـيـمــا
ً
القمح الــذي تعتبر أوكــرانـيــا مصدرا
ً
رئيسيا لــه ،أظـهــرت وثيقة برلمانية
أن تكلفة استيراد القمح المخصص
إلن ـتــاج الــدقـيــق فــي الـكــويــت ارتـفـعــت
ً
 %8.7من  70فلسا للكيلو في ،2017
ً
و 103فلوس في  2021إلى  112فلسا
العام الحالي.

وأوضـحــت الوثيقة ،التي تتضمن
إج ــاب ــة م ــن ش ــرك ــة م ـط ــاح ــن الــدق ـيــق
والـمـخــابــز الـكــويـتـيــة مــؤرخــة فــي 27
أبــريــل الماضي أرفقها وزيــر المالية
للرد على سؤال برلماني ،أن الكويت
ً
ت ـس ـت ــورد س ـن ــوي ــا  489ألـ ــف ط ــن من
الـقـمــح مـنـهــا  87.5أل ــف طــن مــن كندا
و 401.5ألــف طــن مــن أسـتــرالـيــا ،وهو
ما يعني أن فاتورة استيراد الشركة
ال ـم ـم ـلــوكــة ك ــام ـل ــة ل ـل ـح ـكــومــة وال ـت ــي

ت ـت ــرك ــز م ـه ـم ـت ـهــا فـ ــي ضـ ـم ــان ت ــواف ــر
ال ـمــواد الـغــذائـيــة المصنعة كالدقيق
والخبز ،بلغت نحو  54.8مليون دينار
في .2022
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ــدعـ ـ ــم الـ ـ ــذي
تقدمه الخزانة العامة للخبز العربي
والطحين بلغ نحو  20.4مليون دينار
في .2021

تداوالت حذرة ومكاسب
محدودة لمؤشرات
08
البورصة

تحوالت استراتيجية
في القطاع المصرفي عبر البحث
٠٨
عن نافذة إسالمية

«حزب الله»
يتلقى أسلحة
بحرية من إيران

آلية تابعة لقوات اليونيفيل في الناقورة أبعد
نقطة ساحلية بين لبنان وإسرائيل (أ ف ب)

●

طهران  -فرزاد قاسمي

رغـ ـ ــم تـ ـص ــاع ــد الـ ـض ــرب ــات
ّ ً
كما
اإلسرائيلية على سورية،
ً
ً
ون ــوع ــا ،واسـتـهــدافـهــا أخ ـيــرا
م ـط ــار دم ـش ــق الـ ــدولـ ــي ،الـتــي
تقول إسرائيل إن هدفها منع
وصول أسلحة من طهران إلى
حليفها اللبناني ،أكد مصدر

رف ـ ـيـ ــع ف ـ ــي «فـ ـيـ ـل ــق الـ ـ ـق ـ ــدس»،
الـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ل ـ ـل ـ ـحـ ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري
اإليراني ،أن «حزب الله» تسلم
ب ــال ـف ـع ــل ،خ ـ ــال األس ـبــوع ـيــن
الماضيين ،شحنات كبيرة من
صواريخ ذات نوعية حديثة.
وبـحـســب الـمـصــدر ،تشمل
الشحنة صواريخ أرض -بحر،
وأرض -ج ــو م ـح ـمــو لــة عـلــى

«معرض الكتاب» في مكانه
بأرض المعارض  16نوفمبر
ب ـع ــد ت ــوق ـف ــه دورت ـ ـيـ ــن مـتـتــالـيـتـيــن
بسبب جائحة «كورونا» ،كشف مدير
م ـع ــرض ال ـكــويــت ال ــدول ــي لـلـكـتــاب
سعد العنزي أن المعرض سيعود
لالنعقاد بدورته الـ  ،45خالل الفترة
من  16إلى  26نوفمبر المقبل،
ً
مشيرا إلى أنه ال تغيير على
مكان المعرض ،وأنه سيقام
كعادته في أرض المعارض
بمشرف.

وقـ ــال ال ـع ـنــزي ل ــ»ال ـج ــري ــدة» أم ــس:
«حسب ما االتفاق عليه مع إدارة أرض
ال ـم ـع ــارض سـتـخـصــص لـلـمـعــرض
القاعات  5و 6و ،7وستكون هناك
فعاليات مصاحبة تالئم محتواه
ً
الثقافي والفكري» ،الفتا إلى أن
إي ـطــال ـيــا س ـت ـكــون ضيفة
شرف للمعرض هذا العام.
وأشار إلى أنه تم فتح
ب ــاب الـتـسـجـيــل 02

ال ـك ـت ــف ،وأخـ ـ ــرى ت ــرك ــب على
بطاريات صواريخ أرضية قد
يصل مداها إلى أكثر من 100
كيلومتر.
وف ــي ظــل تــوتــر ب ـحــري بين
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وإسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،ب ـس ـبــب
ترسيم الحدود والصراع على
حقل الغاز ،أشار المصدر إلى
أن الـشـحـنــة تضمنت 02

اتفاق ثالثي لزيادة
تصدير غاز مصر
وإسرائيل إلى أوروبا
صــادر
ف ــي إطـ ــار م ـح ــاوالت أوروب ـ ــا لـتــأمـيــن مـ ّ
بديلة للطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا ،وقعت
مصر وإسرائيل واالتحاد األوروبي أمس ،مذكرة
تـفــاهــم ثــاثـيــة بـشــأن الـتـعــاون فــي مـجــال تـجــارة
ونقل وتصدير الـغــاز الطبيعي ،تتطلع القاهرة
وتل أبيب من خاللها إلى زيــادة صادراتهما من
الغاز ألوروبا.
وت ــوقـ ـع ــت م ـ ـصـ ــادر أن ي ـش ـج ــع ه ـ ــذا االتـ ـف ــاق
الشركات األوروبـيــة على المشاركة في عطاء ات
ً
التنقيب بمصر وإســرائ ـيــل ،فـضــا عن 02

بــإذن الـلــه ،أمــا األم ــور األخ ــرى فنتركها لمن
ٌ
هم أهل لها».
وأرفق الغانم ،مع تغريدات له على «تويتر»
أمس ،صورة ضوئية من الكتاب الذي أرسله
إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ومعه نص تعديل قانون «التأمينات»
ً
كما أقره البرلمان ،ليكون القانون بذلك جاهزا
للنشر في الجريدة الرسمية.
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«الصحة» :استقرار وبائي
وال «كورونا» في «العناية»
●

عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أن الوضع الوبائي
المتعلق بجائحة «كــورونــا» فــي الكويت
مستقر ،رغ ــم تــزايــد ع ــدد ال ـح ــاالت ،إال أن
األمر ال يدعو إلى القلق ،السيما أن أقسام
العناية المركزة في المستشفيات تخلو من
أي حاالت مصابة بفيروس «كوفيد .»19
من جهته ،قال المتحدث الرسمي باسم
الـ ـ ــوزارة د .عـبــدالـلــه الـسـنــد إن «الـصـحــة»
ت ــراق ــب ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي داخ ـ ــل ال ـب ــاد
وخارجها ،في ضوء عــودة ارتفاع حاالت
اإلصابة بهذا الفيروس في عــدد من دول

ً
الـعــالــم ،وكــذلــك فــي منطقة الخليج ،الفتا
إلى أن الوزارة على تواصل مع المنظمات
العالمية بهذا الشأن.
ودع ـ ــا ال ـس ـن ــد ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــه أم ــس،
المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء
فريضة الـحــج هــذا الـعــام ،أو المسافرين،
إلــى التقيد بجميع االشترطات الصحية
واالحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ـس ـل ـي ـمــة ،وع ـ ــدم دخ ــول
ً
األماكن المزدحمة ،آمال أن يستمر الوضع
على ما هو عليه.
03

محليات

«دواوين الكويت»:
مطلوب تعاون السلطتين
وال تنمية أو تطوير بدون
استقرار
٠٤

اقتصاد

سوق «بتكوين» الهابطة
تدخل المرحلة األعمق
واألكثر قتامة ١٢

دوليات

الصين تجدد دعمها
لروسيا وماكرون يدعو
للتفاوض 17

ةديرجلا

الثانية

•
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«تراحم» أطلقت
مشروع األضاحي

من الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي والبحرين واألردن
سموه َّ
ثمن
المبادرة الطيبة
وتمنى لبالدهم دوام
الرفعة واالزدهار

وتـلـقــى س ـمــوه م ـســاء أم ــس األول أيضا
اتصاال هاتفيا من ولي العهد نائب رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع ف ــي المملكة
العربية الـسـعــوديــة الشقيقة األمـيــر محمد
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،اطمأن
خــالــه عـلــى صـحــة س ـمــوه ،متمنيا لــه دوام
الصحة وموفور العافية.
وق ــد أعـ ــرب ول ــي ال ـع ـهــد ع ــن ب ــال ــغ شـكــره
وتقديره لولي عهد المملكة على ما ّ
عبر عنه
مــن طـيــب الـمـشــاعــر وص ــادق ال ــدع ــاء ،مـقــدرا
س ـم ــوه ه ــذه ال ـم ـب ــادرة األخ ــوي ــة الـمـجـســدة
لعمق أواصــر العالقات التاريخية الوطيدة
بين البلدين والشعبين الشقيقين ،متمنيا
له موفور الصحة والعافية.

تـلـقــى س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل
ً
األح ـ ـمـ ــد ع ـ ـ ـ ــددا مـ ــن االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت مـ ــن قـ ــادة
خـلـيـجـيـيــن وعـ ــرب لــاطـمـئـنــان ع ـلــى صحة
سموه.
وفي هذا السياق ،تلقى سموه اتصاال من
الـعــاهــل األردن ــي الملك عبدالله الـثــانــي ابن
الحسين ،اطـمــأن خالله على صحة سموه،
متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
وق ــد أع ــرب سـمــو ول ــي الـعـهــد عــن بالغ
ش ـكــره وت ـق ــدي ــره لـمـلــك األردن ع ـلــى هــذه
المشاعر األخوية الصادقة ،مثمنا له هذه
ال ـم ـبــادرة األخ ــوي ــة الـطـيـبــة ،ومـتـمـنـيــا له
موفور الصحة ودوام العافية ،وللشعب
األردني الشقيق كل رفعة وازدهار.

وتلقى ولي العهد كذلك اتصالين من كل
م ــن :ول ــي عـهــد الـبـحــريــن األم ـيــر سـلـمــان بن
حمد آل خليفة ،وولي العهد األردنــي األمير
الحسين بــن عبد الـلــه الـثــانــي بــن الحسين،
اطمأنا خاللهما على صحة سموه ،متمنيين
لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره
لهما على مــا عـبــرا عنه مــن طيب المشاعر
ً
وصادق الدعاء ،مقدرا هذه المبادرة األخوية
المجسدة لعمق أواصر العالقات التاريخية
الوطيدة بين الكويت والبحرين واألردن.

الجالوي :ضرورة تعزيز التعاون العربي
لمكافحة المخدرات وجرائم االتجار بالبشر
أكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــدل وزيـ ـ ــر
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
ال ـم ـس ـت ـشــار ج ـم ــال ال ـج ــاوي
أهـمـيــة تـعــزيــز اوج ــه الـتـعــاون
القانوني والقضائي العربي
وال ـ ــدول ـ ــي الس ـي ـم ــا فـ ــي إطـ ــار
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ومـكــافـحــة
عمليات غسل األموال وتمويل
اإلرهاب.
ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة لـلــوزيــر
ال ـجــاوي أم ــس خ ــال تــرؤســه
أعمال االجتماع الـ  69للمكتب
التنفيذي لمجلس وزراء العدل
العرب.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوي ع ـل ــى
ضرورة تعزيز التعاون العربي
ف ــي م ـج ــاالت مـكــافـحــة جــرائــم
االت ـ ـجـ ــار ب ــال ـب ـش ــر وم ـكــاف ـحــة
ً
ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
«هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن م ـج ــاالت
التعاون العربي التي ال شك في
أن الحاجة بصددها أصبحت
تتطلب مـنــا أن نـكـمــل ونــؤكــد

الجالوي خالل االجتماع الـ  69للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب
ما بدأناه من دراسة» بشأنها.
ً
وأوض ــح أن مــا أنـجــز سلفا
خالل االجتماع الـ  68للمكتب
الـتـنـفـيــذي مــن أع ـمــال وم ــا تم
التوصل إليه من قرارات بناءة
صــدرت عن الــوزراء العرب في
اجتماعهم ال ـ  37إنما يعكس

ً
ً
ً
جهودا مباركة وتعاونا مثمرا
بذلته األمانة العامة لجامعة
الدول العربية ،ولجان الخبراء
المختصين في الدول العربية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ع ـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أن
يـصــل االج ـت ـمــاع ال ـحــالــي إلــى
القرارات المناسبة بشأن هذه

ال ـم ــوض ــوع ــات ب ـمــا م ــن شــأنــه
ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة
فيها وتعزيز أواصــر التعاون
وال ـت ـك ــام ــل ب ـيــن الـمـجـتـمـعــات
العربية.

السفير العتيبي :فوز بورسلي بعضوية
«حقوق ذوي اإلعاقة» دليل ثقة دولية
هـنــأ م ـنــدوب الـكــويــت الــدائــم
لـ ــدى األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة الـسـفـيــر
مـ ـنـ ـص ــور ال ـع ـت ـي ـب ــي م ــرش ـح ــة
الكويت رحاب بورسلي بفوزها
ب ـع ـضــويــة ل ـج ـنــة خـ ـب ــراء األم ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ـح ـق ــوق
ً
األشخاص ذوي اإلعاقة ،مؤكدا
أنـهــا بـهــذا الـفــوز نــالــت بـجــدارة
ثقة المجتمع الدولي.
وق ــال العتيبي لـ ـ «كــونــا» ،إن
هـ ــذه ال ـل ـج ـنــة «إح ـ ـ ــدى ال ـل ـجــان
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي تـعـنــى
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ذوي
اإلع ــاق ــة وم ــن مـهــامـهــا متابعة
وت ـقـيـيــم ح ــال ــة تـنـفـيــذ وال ـت ــزام
ال ــدول بتعهداتها الـتــي ّ
نصت
عليها االتفاقية الدولية المعنية
بـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ذوي
اإلعاقة».
وأوض ـ ـ ــح أن هـ ــذه الـنـتـيـجــة
ال ـم ـش ــرف ــة ل ـم ــرش ـح ــة ال ـك ــوي ــت
«جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات وال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة
الـمـسـتـمــرة وااله ـت ـم ــام الكبير

رحاب بورسلى

الذي حظي به هذا الترشيح من
وزير الخارجية ونائبه ومساعد
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون
المنظمات الدولية».
ً
وأشاد أيضا بجهود أعضاء
ب ـع ـث ــة الـ ـك ــوي ــت الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ل ــدى
األ م ــم المتحدة وبشكل خاص
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ف ـي ـص ــل ال ـع ـن ــزي
مـســؤول ملف الترشيحات في

البعثة «على جهده المميز في
ال ـح ـصــول ع ـلــى ه ــذه النتيجة
ال ـم ـشــرفــة ،إض ــاف ــة إل ــى جـهــود
السكرتير الثالث صبا الفهيد
ال ـم ـســؤولــة ال ـســاب ـقــة ع ــن ملف
الترشيحات».
وأعرب العتيبي عن تمنياته
لبورسلي بالتوفيق والنجاح
في عضويتها في هــذه اللجنة
الــدولـيــة والـتــي ستبدأ اعتبارا
من يناير من عام  2023ولمدة
أربعة أعوام.
وك ـ ــان ـ ــت م ــرشـ ـح ــة ال ـك ــوي ــت
فازت بعضوية اللجنة وحازت
ً
 150ص ــوت ــا م ــن أص ــل  182أي
مــا نسبته  82.4فــي الـمـئــة من
أص ـ ــوات ال ـ ــدول ال ـمــوق ـعــة على
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
ً
اإلع ــاق ــة ،لـتـحــل ثــان ـيــا وب ـفــارق
ص ــوت واحـ ــد ف ـقــط ع ــن مــرشــح
ً
المكسيك الــذي حل أوال بـ 151
ً
صــوتــا فــي انـتـخــابــات عضوية
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ـتـ ــد فـ ـت ــرة
عضويتها من  2022إلى .2026

أطلقت جمعية تراحم
لألعمال الخيرية واإلنسانية
مشروع األضاحي للعام
الحالي.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية الشيخ د .حمد
الهاجري في تصريح ،إن
موسم األضاحي يعتبر
ً
واحدا من أهم وأعظم مواسم
ً
ً
الخير وأكثرها فضال وأجرا،
ففيه إحياء للسنة ونفع
للجياع والفقراء والمعوزين
والمتعففين.
وأوضح أن تراحم الخيرية
تنفذ مشروع األضاحي في
 21دولة مختلفة في إفريقيا
وآسيا وأوروبا وفي مناطق
ً
النازحين السوريين ،مشددا
على أن المشروع نافذة
للخير تفتحها الجمعية
أمام المحسنين الكرام كل
عام ،ليدركوا أجر األضاحي
وإطعام المسلمين.

جمعية جود تطلق
حملة «كلمني عربي»
أطلقت جمعية جود الخيرية
أمس ،حملة «كلمني عربي»،
والموجهة للناشئين من
األطفال والشباب العرب،
وتستمر إلى  15سبتمبر
المقبل ،وتهدف لتشجيعهم
على التمسك بلغتنا العربية
والتحدث بها ونشرها في
دول العالم وعلى المواقع
اإللكترونية باعتبارها
لغتنا األم وهويتنا األولى.
وقال رئيس مجلس إدارة
الجمعية عبدالعزيز الزايد،
إن حملة «كلمني عربي»
حملة فخر واعتزاز باللغة
العربية وتسعى إلى الحفاظ
على اللغة والعمل على
إثرائها ونشرها وحمايتها
من العولمة وتأثير التطور
والتكنولوجيا عليها وكذلك
من الغزو الثقافي األجنبي
لها.

ً
«الصليب األحمر» :الكويت قدمت نموذجا لعطاء إنساني ال حدود له

أكد رئيس البعثة اإلقليمية للجنة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ب ــدول
مجلس التعاون الخليجي الدكتور
عمر ع ــودة أن دول ــة الكويت قدمت
نـمــوذجــا لـعـطــاء إنـســانــي ال حــدود
له ،وأرست نهجا متفردا في تقديم
العون واإلغاثة إلى مستحقيها.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد عـ ـ ـ ــودة ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
«كـ ــونـ ــا» أمـ ــس ع ـق ــب ل ـق ــائ ــه األم ـي ــن
الـعــام بجمعية الـهــال االحـمــر مها
البرجس بمناسبة انتهاء فترة عمله
بالجهود االنسانية الكويتية التي
تندرج ضمن الواجب اإلنساني الذي
يعبر عنه الموقف الرسمي للدولة
قيادة وحكومة وشعبا.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ح ـ ــرص «ال ـص ـل ـيــب
األح ـمــر» عـلــى التنسيق الــدائــم مع
«ال ـهــال االح ـمــر» فــي كــل المجاالت
التي تدعم الجهود اإلنسانية ،مبينا
أن ال ـجــان ـب ـيــن تـجـمـعـهـمــا عــاقــات

وط ـيــدة ،وشــراكــة فــاعـلــة وايجابية
عـبــر االس ـهــامــات فــي تـقــديــم الـعــون
والـ ـمـ ـس ــان ــدة ل ـل ـم ـت ـض ــرري ــن جـ ــراء
االزمات االنسانية.
وأوضــح عــودة الــذي قــام بتقديم
رئيس البعثة الجديد مــامــدو صو
ال ـ ـ ــذي سـ ـي ــواص ــل جـ ـه ــود ال ـل ـج ـنــة
ال ــدول ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة أن «ال ـه ــال
األحـمــر» شــريــك أســاســي «للصليب
األح ـمــر» عـبــر مــد جـســور الـتـعــاون،
وتبادل وجهات النظر لتقديم أفضل
الخدمات للمتضررين فــي مناطق
النزاعات المسلحة.
بدورها ،رحبت البرجس برئيس
البعثة الجديد ،متطلعة الــى مزيد
م ــن الـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـي ــق لـخــدمــة
االنـســانـيــة والـتــوصــل إلــى التوافق
ب ـي ــن ال ـجــان ـب ـيــن ح ـ ــول ال ـت ـحــديــات
اإلنـســانـيــة والمساهمة فــي ضمان
احترام الكرامة اإلنسانية في إطار

«الهالل األحمر» توزع كسوة األضحى

صورة جماعية لمسؤولي «الهالل األحمر» واللجنة الدولية للصليب األحمر
ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات ال ـم ـس ـل ـح ــة وذل ـ ـ ــك عـبــر
االس ـت ـج ــاب ــة ال ـف ـعــالــة الح ـت ـيــاجــات
المتضررين.
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن بـ ـ ــالـ ـ ــغ شـ ـك ــره ــا

وتقديرها لكل الجهود التي بذلها
الدكتور عــودة اثـنــاء فترة رئاسته
لـلـبـعـثــة االق ـل ـي ـم ـيــة ،م ــؤك ــدة أهـمـيــة
ال ـ ـتـ ــرابـ ــط بـ ـي ــن الـ ـعـ ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي

الكويت :تنسيق الجهود اإلقليمية
بهدف توافق نظم سالمة الغذاء
أكدت المديرة العامة لشؤون التفتيش
والرقابة باإلنابة بالهيئة العامة للغذاء
وال ـت ـغــذيــة ،د .ذك ــرى بـهـبـهــانــي ،أهمية
تنسيق الجهود اإلقليمية الساعية الى
تــوافــق نظم سالمة الـغــذاء فــي المنطقة
العربية.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ادل ـ ـ ـ ــت بــه
بهبهاني لـ»كونا» على هامش مشاركتها
في االجتماع ( )12للفريق العربي لسالمة

الغذاء الذي يستمر يومين في القاهرة.
وقـ ــالـ ــت ب ـه ـب ـهــانــي إن االج ـت ـم ــاع
تـ ـ ـن ـ ــاول م ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـم ــواض ـي ــع
الـ ـمـ ـهـ ـم ــة وال ـ ـ ـمـ ـ ــدرجـ ـ ــة عـ ـل ــى جـ ـ ــدول
األعمال ،وفي مقدمتها مسودة البنود
الـمــرجـعـيــة لـلـفــريــق الـعــربــي لسالمة
الـغــذاء ،باإلضافة إلــى مـبــادرة انشاء
الشبكة العربية اإلقليمية التصاالت
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ل ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ب ـيــن

«حزب اهلل» يتلقى أسلحة...

كذلك صــواريــخ جــو -بحر خاصة للطائرات ُ
المسيرة ،يمكنها
ضرب أهداف سطحية وغواصات ،إضافة إلى «مسيرات» انتحارية.
وفــي حين هــدد األمـيــن الـعــام للحزب بضرب أي سفن تنقب
ً
أراض يعتبرها لبنان ضمن حدوده أو متنازعا
عن الغاز داخل
ٍ
عليها ،قال المصدر إن طهران سلمت حلفاءها اللبنانيين ،ألول
مرة ،قوارب وغواصات انتحارية مسيرة ،تعد من أحدث األسلحة
التي طورتها في اآلونة األخيرة ،إضافة إلى طوربيدات (صواريخ
بحرية).
وعن الضربات اإلسرائيلية على المطارات والموانئ البحرية
السورية ،التي تهدف إلى تدمير إمدادات السالح اإليراني ،يقول
المصدر ،إن «فيلق القدس» تكيف ّ
وعدل استراتيجيته إليصال
ً
السالح إلى لبنان ،وإن اإلسرائيليين كثيرا ما يقصفون أسلحة
قديمة ترسل لتشتيت انتباههم وإشغالهم ،بينما يتم التهريب
ً
عبر قنوات مختلفة أكثر أمانا.
ً
ونفى أن يكون أي قرار بالتصعيد في لبنان مرتبطا بإيران
ً
أو بفشل المفاوضات النووية ،مشددا على أن قرار بدء أي عملية
عسكرية في لبنان يعود إلى «اللبنانيين أنفسهم وقرار حزب الله».
ً
وأك ــد أن هـنــاك ت ـيــارا فــي ال ـحــزب ي ــرى أن الـتــوقـيــت قــد يكون
ً
مناسبا للتصادم مع إسرائيل في معركة الغاز ،تحت معادلة
أنــه لــن يسمح لتل أبـيــب باستخراج الـغــاز فــي حــال كــان لبنان
ً
ممنوعا من ذلك.

الجهات الرقابية في العالم العربي.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى م ـت ــاب ـع ــة االجـ ـتـ ـم ــاع
م ـس ـت ـجــدات تـفـعـيــل الـمـنـصــة الـخــاصــة
للفريق العربي للسالمة الـغــذاء ،والتي
تـهــدف ال ــى تنسيق الـجـهــود اإلقليمية
الساعية الــى توافق نظم سالمة الغذاء
المطبقة في المنطقة العربية ،من خالل
تــوفـيــر وسـيـلــة ت ــواص ــل فـعــالــة للفريق
العربي لسالمة الغذاء.

وال ـت ـن ـمــوي وال ـ ــذي يـتـطـلــب ح ــوارا
مـسـتـمــرا وش ــراك ــات إنـســانـيــة بين
الجمعية واللجنة الدولية.

أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس،
توزيع كسوة عيد األضحى لـ 2200
أسرة محتاجة داخل الكويت ومسجلة
بـ ـكـ ـش ــوف ــات الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،ب ـم ـنــاس ـبــة
ق ــرب حـلــول عـيــد األض ـحــى الـمـبــارك،
وحرصا منها على مالمسة الحاجات
اإلنسانية واالستجابة الفاعلة معها.
وقالت األمينة العامة في الجمعية،
مها البرجس ،في تصريح صحافي،
على هامش تــوزيــع الكسوة ،إن هذا
المشروع يستهدف األسر المحتاجة
المسجلة بكشوفات الجمعية ،إلدخال
الـفــرحــة عـلــى قـلــوب أف ــراده ــا ،معربة
عن بالغ شكرها للشركة التي قدمت
هذا التبرع.

وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أهـ ـمـ ـي ــة دع ـ ـ ــم األنـ ـشـ ـط ــة
والـ ـب ــرام ــج الـ ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي خــدمــة
المجتمع ومساعدة األسر المحتاجة،
دعما لمبدأ العطاء والتعاون البناء
ال ـم ـش ـتــرك ،وت ـف ـع ـيــل قـيـمــة ال ـشــراكــة
المجتمعية كاستراتيجية وطنية.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ــوزيـ ــع
الـ ـم ــاب ــس ع ـل ــى األس ـ ـ ــر ال ـم ـح ـتــاجــة
ي ـ ـتـ ــواصـ ــل يـ ــومـ ــا بـ ـع ــد آخـ ـ ـ ــر ،ل ــدع ــم
المحتاجين داخــل الكويت من خالل
ت ـ ـبـ ــرع بـ ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـخ ــاص ــة
بالبالد ،مشيرة إلى أنه تعبير صادق
عــن اسـتـمــراريــة نمو أواص ــر العالقة
بين الجمعية والقطاع الخاص.

«التجارة» :مواكبة التطورات المتعلقة بحماية المستهلك
أكد مدير إدارة الجهاز الفني للجنة
االس ـت ـشــاريــة ل ــإش ــراف عـلــى السلع
ب ـ ــوزارة ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة بــدولــة
الكويت ،فيصل األنصاري ،أمس ،أن
الـكــويــت تــواكــب الـتـطــورات السريعة
الـمـتـعـلـقــة بـحـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ،وان
لــديـهــا قــوانـيــن وتـشــريـعــات ولــوائــح
تم استخدامها في هــذا الشأن خالل
جــائ ـحــة «كـ ــورونـ ــا» ،ل ـمــواج ـهــة غــاء
األسعار العالمية.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ت ـص ــري ــح أدلـ ـ ــى بــه
األن ـ ـصـ ــاري ،ل ـ ـ «ك ــون ــا» ع ـلــى هــامــش

«معرض الكتاب» في مكانه بأرض...
لدور النشر للمشاركة في المعرض من خالل الموقع اإللكتروني
وذلك خالل الفترة من  15أبريل إلى  20مايو الماضيين ،وبالفعل
ً
سجل من خالل الموقع  870دار نشر ،من  32دولة ،مبينا أن الخطوة
التالية هي منح الموافقات لدور النشر العربية واألجنبية المشاركة.
ً
ولفت إلى أنه نظرا لضخامة عدد طلبات المشاركة «فنحن بصدد
تصفيتها ،وانتقاء أفضل محتوى يخدم المثقفين وطلبة العلم
في الكويت ،ليكون إضافة إلى المعرض من حيث عناوين الكتب
الجديدة في مختلف أشكال المعرفة».

اتفاق ثالثي لزيادة تصدير غاز...
زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا ،غير
أن تحقيق زيــادة كبيرة في الـصــادرات قد يستغرق نحو عامين،
ً
حيث تعد مصر مـصــدرا للغاز ،لكن ارتـفــاع الطلب المحلي يحد
من صادراتها.
فــي المقابل ،ذكــرت وزارة الطاقة اإلسرائيلية ،أن هــذا االتفاق
سيكون األول الذي يسمح بصادرات «كبيرة» من الغاز اإلسرائيلي
إلى أوروبا.
ويـتـيــح االت ـفــاق نـقــل ال ـغــاز اإلســرائـيـلــي عـبــر مـحـطــات اإلســالــة
المصرية إلى األسواق األوروبية ،وكانت مصر توصلت إلى اتفاق
مماثل مع قبرص ،لتصدير غازها إلى أوروبا.

ترؤسه اعمال االجتماع ( )12لفريق
الخبراء والمختصين بمجال حماية
المستهلك بالدول العربية.
وقال األنصاري إن «الكويت والدول
الخليجية تنسق مع الــدول العربية
لـ ــوضـ ــع ض ـ ــواب ـ ــط ب ـ ـشـ ــأن الـ ـتـ ـج ــارة
اإللكترونية من أجل حماية المستهلك
الكويتي والخليجي والعربي بصفة
عامة».
وأوض ــح ان ــه تــم الـتــوصــل لتوافق
عربي إلنشاء منصة وقاعدة بيانات
لموضوعات حماية المستهلك يتم

فيها وض ــع الـقــوانـيــن والـتـشــريـعــات
الخاصة بحماية المستهلك.
وأك ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ــه ت ـ ــم اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ــدلـ ـي ــل
االسترشادي لحماية المستهلك فى
اطــار منطقة التجارة الحرة العربية
الـكـبــرى ال ــى جــانــب مـنــاقـشــة اق ـتــراح
ل ـت ـح ــدي ــد يـ ـ ــوم ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـ ــه عـلــى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـع ــرب ــي «الـ ـي ــوم الـعــربــي
لحماية المستهلك».
من جانبه ،أكد مدير ادارة التكامل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ــال ـج ــام ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة
بهجت ابوالنصر ،أن فريق الخبراء

ووقــع االتـفــاق المدعوم مــن واشنطن ،وزيــر البترول المصري
طارق المال ،ووزيرة الطاقة اإلسرائيلية كاترين الحرار ،ومفوضة
الطاقة والمناخ باالتحاد األوروب ــي ،بحضور رئيس المفوضية
األوروبية أورســوال فون ديرالين ،على هامش االجتماع الــوزاري
لمنتدى غاز شرق المتوسط ،الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان
ً
وقبرص وإسرائيل وفلسطين واألردن ،فضال عن دولة المقر مصر.
من جهته ،رأى المال أن توقيع هذا االتفاق يمثل خطوة مهمة
ً
ً
جدا ،مضيفا ،في كلمته أمام المنتدى ،أن إمكانات إنتاج الغاز في
شرق المتوسط قادرة على زيادة تصديره إلى أوروبا.
أم ــا ال ــوزي ــرة اإلســرائـيـلـيــة ال ـح ــرار ،فـقــالــت« :ال ـيــوم تـلـتــزم مصر
وإسرائيل بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في حل
أزمة الطاقة».
وصدرت مصر  8.9مليارات متر مكعب من الغاز المسال العام
الماضي ،و 4.7مليارات في األشهر الخمسة األولى من هذا العام،
ً
وفقا لبيانات «ريفينيتيف أيكون» ،وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا.
وذكرت مصادر من قطاع الغاز ،أن إسرائيل في طريقها لزيادة
إنتاجها من الغاز إلى مثليه في السنوات القليلة المقبلة ،ليبلغ
ً
نحو  40مليار متر مكعب سنويا ،بعد توسعة مشروعات وبدء
تشغيل حقول جديدة.
واستوردت أوروبــا  155مليار متر مكعب من الغاز من روسيا
العام الماضي ،أي ما يمثل  40%من استهالكه.
ويعد االتفاق بمثابة إقرار بالدور المحوري الذي سيلعبه الغاز
الطبيعي في سوق الطاقة في أوروبا حتى  ،2030والذي من المتوقع

والمختصين يناقش على مدى يومين
تنفيذ خطة عملهم للمرحلة المقبلة
م ــع عـ ــرض تـ ـج ــارب الـ ـ ــدول الـعــربـيــة
فــي مـجــال حـمــايــة المستهلك ،بغية
استفادة الدول العربية األخرى منها.
وأضاف أن االجتماع يناقش كذلك
م ـشــروع بــروتــوكــول الـتـعــاون الفني
في مجال حماية المستلك بين الدول
ال ـعــرب ـيــة ب ـجــانــب مـتــابـعــة إج ـ ــراءات
إن ـش ــاء مـنـصــة وق ــاع ــدة ب ـيــانــات في
هذا الشأن.

ً
أن يتراجع استخدامه تماشيا مع التزامات التكتل بالوصول إلى
مستوى االنبعاثات الصفري بحلول .2050
وق ــال ــت ف ــون دي ــرالي ــن ،بـعــد اجـتـمــاعـهــا م ــع الــرئ ـيــس الـمـصــري
عبدالفتاح السيسي ،أمــس« :هــذه خطوة كبيرة لألمام في مجال
إمــداد أوروبــا بالطاقة» ،مضيفة أن االتحاد يريد العمل مع مصر
على المدى الطويل لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة.
ً
وأوضـ ـح ــت أن جـ ـ ــزءا م ــن ذل ــك يـمـثــل ش ــراك ــة ط ـمــوحــة إلن ـتــاج
الهيدروجين من المتوقع إطالقها عندما تستضيف مصر مؤتمر
«المناخ كوب» في  27نوفمبر المقبل ،معقبة« :أراهــا خطوة أولى
تقود إلى اتفاق على مستوى منطقة البحر المتوسط ،ألنني أرى
ً
أن إمــدادات الطاقة كان أغلبها تقليديا في الجزء الشمالي ،واآلن
تتحول باتجاه الجنوب والشرق».
إلى ذلك ،أعلنت ديرالين ،أن أوروبا ستدعم مصر بـ  100مليون
دوالر م ــن أج ــل تــأمـيــن ال ـمــوقــف ال ـغــذائــي خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـقــادمــة،
ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا ،كما
ستدعم المنطقة بـ  3مليارات يورو لمواجهة تداعيات األزمة.
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محليات
«الصحة» :الوضع الوبائي مستقر وال «كورونا» بـ«المركزة»
الرفاعي :إجراء  25زراعة خاليا جذعية لألطفال منذ أكتوبر 2020
عادل سامي

شدد الرفاعي على أن تنظيم
المؤتمر األول لزراعة الخاليا
الجذعية لألطفال يعكس
اهتمام الوزارة الشديد بمجال
طب األطفال عموما ،واألورام
وزراعة الخاليا بشكل خاص.

نأمل إنشاء
وتفعيل
السجل
الوطني
للخاليا
الجذعية
الشريدة

أكدت وزارة الصحة أن الوضع
ال ــوب ــائ ــي ف ـي ـمــا ي ـخ ــص جــائـحــة
«كــوف ـيــد  »19مـسـتـقــر وال يــدعــو
ل ـل ـق ـل ــق ،وأن ـ ـهـ ــا تـ ــراقـ ــب ال ــوض ــع
الوبائي داخل الكويت وخارجها،
على الرغم من ارتفاع اإلصابات
بفيروس «كورونا» المستجد في
كثير من دول العالم.
وقال المتحدث الرسمي باسم
ال ـ ـ ـ ــوزارة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد في
تصريح للصحافيين ،إن األمــور
في المستشفيات ما تزال مستقرة
وال تدعو للقلق سواء في األجنحة
ً
أو الـعـنــايــات الـمــركــزة ،مــؤكــدا أن
العناية المركزة تخلو من حاالت
«كوفيد .»19
ودعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـنـ ــد الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي أداء
فريضة الحج ،أو المسافرين ،إلى
الـتـقـيــد بــاإلش ـتــرطــات الـصـحـيــة،
وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود فـ ـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن
المزدحمة والمكتظة باآلخرين،
ً
م ـنــاشــدا أي شـخــص يشعر بــأي
أع ـ ـ ــراض تـنـفـسـيــة اإلن ـ ـعـ ــزال عــن
اآلخرين.
وش ــدد على أن وزارة الصحة
ً
تراقب األوضــاع الوبائية محليا
ً
وخـ ــارج ـ ـيـ ــا ،وه ـ ــو أم ـ ــر روت ـي ـنــي
تقوم به الوزارة قبل وأثناء وبعد
ً
ال ـج ــائ ـح ــة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ه ـنــاك
ً
تواصال بين الوزارة والمنظمات

ال ـعــال ـم ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ف ــي ه ــذا
الشأن.
وق ـ ـ ـ ــال «رصـ ـ ــدنـ ـ ــا مـ ـن ــذ ف ـت ــرة
ارت ـف ــاع م ـعــدل اإلص ــاب ــات حــول
العالم وكذلك في منطقة الخليج،
وال ـ ـكـ ــويـ ــت جـ ـ ــزء ال ي ـت ـج ــزأ مــن
العالم ،وقد الحظنا ارتفاع معدل
اإلصــابــات ،لكن األم ــر المطمئن
أن أع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد دخ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـم ــرض ــى
للمستشفى ال تدعو للقلق سواء
في األجنحة أو العناية المركزة
ونأمل أن يستمر الوضع على ما
هو عليه».
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـشــف
األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـع ـهــد ال ـك ــوي ــت
لــاخـتـصــاصــات الـطـبـيــة د .فــواز
الرفاعي عن سعي الــوزارة لجعل
ً
ً
ال ـكــويــت م ــرك ــزا عــالـمـيــا معتمدا
إلجراء زراعة الخاليا الجذعية.
وقـ ـ ــال ال ــرف ــاع ــي ف ــي تـصــريــح
للصحافيين صـبــاح أم ــس ،على
هــامــش افـتـتــاحــه الـمــؤتـمــر األول
لزراعة الخاليا الجذعية لألطفال،
نيابة عــن وزيــر الصحة د .خالد
السعيد ،إن تنظيم المؤتمر يعكس
اهتمام الوزارة الشديد بمجال طب
األطفال بشكل عام واألورام وزراعة
الخاليا بشكل خاص.
وأوضح أن المؤتمر استضاف
ً
ع ـ ــددا م ــن الـمـخـتـصـيــن ف ــي هــذا
ً
المجال ،مشيرا إلى تنظيم ورش

الرفاعي والشريدة يتوسطان األطفال الذين أجروا زراعة الخاليا الجذعية
عمل ومحاضرات تثقيفية لألطباء
والعاملين في هذا المجال.
وأضاف أن االحصاءات تعكس
وجــود رغبة قوية لــدى القائمين
على هذا المشروع بإضافة المزيد
ً
له ،مشيرا إلى أنه تمت زراعة 25
حالة منذ أكتوبر  2020حتى اآلن،
ف ــي مـخـتـلــف ال ـح ــاالت الـمــرضـيــة
ومنها حاالت الثالثيميا وأنيميا
البحر المتوسط بــاإلضــافــة إلى
حـ ـ ــاالت األورام وسـ ــرطـ ــان ال ــدم
وغيرها من األمراض.

 25حالة
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ــرب ــت رئـيــس
وحـ ـ ـ ــدة الـ ـخ ــاي ــا الـ ـج ــذعـ ـي ــة فــي
مستشفى البنك الوطني ورئيسة

المؤتمر د .سندس الشريدة عن
ً
األم ــل أن يـكــون المؤتمر سنويا
الس ـت ـع ــراض آخـ ــر الـمـسـتـجــدات
فــي الـكــويــت والـ ــدول ال ــرائ ــدة في
زراع ــة الخاليا الجذعية ،لتكون
الكويت في مصاف الدول األولى
فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت سـ ـ ــواء
ك ــان ــت ال ـط ـب ـيــة ،االق ـت ـص ــادي ــة أو
االجتماعية.
وأك ـ ــدت زراع ـ ــة  25حــالــة منذ
اف ـت ـت ــاح وحـ ـ ــدة زراع ـ ـ ــة ال ـخــايــا
الجذعية لألطفال حتى اآلن ،على
الــرغــم مــن تـحــديــات العمل تحت
ظروف جائحة فيروس «كورونا»
المستجد.
وش ـ ــددت ع ـلــى أه ـم ـيــة تـعــزيــز
مفاهيم الجودة العالية للخاليا
ال ـ ـجـ ــذع ـ ـيـ ــة كـ ـ ــأحـ ـ ــد الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر

المطيري :أكثر من  75جنسية بالكويت تتبرع بالدم

ً
ً
العوضي :الفئات األعلى تبرعا بين  17و 25عاما
ليكون أفضل تعبير عن حالة التميز
واالت ـ ـقـ ــان ال ـت ــي يـتـمـتــع ب ـه ــا جميع
العاملين.
وقــال السعيد ،في كلمة بمناسبة
االحتفال باليوم العالمي للمتبرعين
بـالدم ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة
المساعد لشؤون الخدمات الفنية د.
عبدالرحمن الـمـطـيــري ،إن بنك الــدم
ال ـمــركــزي جـمــع  84500وح ــدة كــرات

أكد وزير الصحة د .خالد السعيد،
ً
أن بنك الــدم المركزي الوحيد عربيا
المعترف به بتطبيق أربعة معايير
عــال ـم ـي ــة هـ ــي م ـعــاي ـيــر ال ـم ـخ ـت ـبــرات
المرجعية والمختبرات الجينية ونقل
الدم ،إلى جانب معايير التبرع بالدم،
ً
الف ـتــا إل ــى سـعــي الـ ـ ــوزارة ممثلة في
إدارة خدمات نقل الدم للحصـول على
اعتماد منظمة بنوك الــدم األميركية

دم و 7000وحــدة صفائح دموية من
المواطنين والمقيمين من أكثر من 75
جنسية حول العالم ،بمساهمة ودعم
ومساعدة الشركات والهيئات الداعمة.
وأض ـ ـ ــاف ،أن اح ـت ـف ــال هـ ــذا ال ـعــام
يأتي تحت شعار«التبـرع بالدم بادرة
ت ـض ــام ــن شـ ـ ــارك ف ــي ال ـج ـه ــد وأن ـق ـ ــذ
األرواح» ،لجذب االنتباه للدور الحيوي
الـذي يقوم به التبرع بالدم مـن أجل

اختتام فعاليات مؤتمر «إدارة مخاطر القلب»
أع ـلــن عـضــو جمعية الـقـلــب ،رئ ـيــس وح ــدة القلب
بمركز حصة العبدالرزاق للقلب في منطقة الصباح
د .موسى أكبر ختام مؤتمر «تحسين إدارة مخاطر
القلب واألوعـيــة الدموية بين مرضى الدهنيات في
الدم» ،الذي أقيم برعاية جمعية القلب ورابطة السكر.
وقال أكبر ،في تصريح صحافي ،إن المؤتمر ناقش

اس ـت ـخــدام أح ــد األدوي ـ ــة فــي ع ــاج ال ــده ــون الثالثية
بحضور كثيف مــن األطـبــاء بالكويت والخليج بلغ
ً
أكثر من  150مشاركا .وأوضــح أن المناقشة تطرقت
إلى الحديث عن أسباب ارتفاع الدهون الثالثية وكيفية
عالجها وأحدث الطرق العالجية ،خصوصا للمرضى
الذين يعانون من مرض السكري أو أمراض القلب.

إن ـق ـ ــاذ األرواح وت ــأم ـي ــن اإلمـ ـ ـ ــدادات
الكافيـة مـن مخزون الدم ومشتقاته.
ب ــدوره ــا ،أكـ ــدت نــائـبــة مــديــر بنك
ال ــدم د .ح ـنــان ال ـعــوضــي ،أن الـفـئــات
ً
األعلى تبرعا تضم المتبرعين من سن
 25 – 17سنة ،الفتة إلــى أن الجهود
الـتــي تـقــوم بـهــا الـجـهــات الحكومية
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـخ ــاص ــة مـ ــن خ ــال
التنظيم الجيد لحمالت التبرع بالدم
مع بنك الدم المركزي تشكل  13%من
المدخول اإلجمالي ألكياس الدم.
وأوضـ ـح ــت ال ـع ــوض ــي ،أن شـعــار
حملة هذا العام يهدف إلى االعتراف
بقيمة ال ـت ـبــرع ال ـطــوعــي ب ــال ــدم دون
مقابل في تعزيز التضامن المجتمعي
والتماسك االجتماعي ،وإذكاء الوعي
بضرورة زيادة االستثمار من جانب
الحكومات لبناء نظام وطني مستدام
وقـ ــادر عـلــى الـتـكـيــف ل ــإم ــداد بــالــدم
وزيـ ــادة جـمــع الـتـبــرعــات بــالــدم دون
مقابل.

المتأصلة في نجاح زراعة الخاليا
الـجــذعـيــة ودع ــم إن ـشــاء وتفعيل
السجل الوطني للخاليا الجذعية
بـتــوفـيــر ال ـم ـت ـبــرع غ ـيــر ال ـقــريــب،
ودعم اإلنجازات المثمرة ومزيد
من روح اإلبداع العلمي والفكري.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة أن
«اجتهادنا في مواكبة التطورات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ف ـ ــي زراعـ ـ ـ ـ ــة ال ـخ ــاي ــا
الجذعية كــان لــه تأثير إيجابي
على صحة وشفاء المرضى من
األمراض الخطيرة والصعبة التي
تؤثر على حياتهم» ،الفتة إلى أنه
لم تحدث حــاالت وفــاة أو دخول
للعناية المركز من الحاالت التي
تمت زراعة الخاليا الجذعية لها.
وأض ــاف ــت ال ـش ــري ــدة أن هـنــاك
 25حالة بانتظار زراعــة الخاليا

الجذعية ،الفتة إلى أن المستشفى
فـتــح الـمـجــال فــي الــوقــت الــراهــن
ل ــأم ــراض الـمـنــاعـيــة والــوراث ـيــة
والجينية ،بعد أن كــان ألمــراض
الدم فقط الوراثية والسرطانية.
بدوره ،قال المتحدث الرسمي
ب ــا س ــم وزارة ا ل ـص ـح ــة د .عـبــد
الله السند ،إن هناك العديد من
المراحل قبل إجراء عمليات زراعة
ً
الـخــايــا الـجــذعـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
اإلعداد للحاالت المرضية يتطلب
ً
ج ـ ـهـ ــودا م ـش ـتــركــة م ــن مـخـتـلــف
التخصصات.
وأوض ــح أن الـمــؤتـمــر يناقش
آخ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات الـ ـع ــاجـ ـي ــة،
بــاإلضــافــة إل ــى اآلثـ ــار الجانبية
وال ـم ـضــاع ـفــات وكـيـفـيــة التغلب
عليها.

«األشغال» تستعد إلنشاء محطة
ضخ جنوب صباح األحمد
بقدرة  250ألف متر مكعب ونقلها إلى معالجة أم الهيمان
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ن ـ ـطـ ــاق األع ـ ـمـ ــال
● سيد القصاص
تستعد وزارة األشغال العامة لطرح
مناقصة «دراســة وتصميم محطة ضخ
منطقة جنوب صباح األ حـمــد السكنية
والخطوط التابعة لها» ،التي تهدف إلى
ضــخ م ـيــاه ال ـصــرف الـصـحــي لمحطات
التنقية لمعالجتها واستخدام تلك المياه
في ري المزروعات.
وقالت مصادر «األشغال» لـ«الجريدة»،
إن الوزارة تحرص على استخدام موارد
الطاقة البديلة والطبيعية في تنفيذ هذا
المشروع ،إضافة إلى حرصها على زيادة
الـمـنــاطــق ال ـخ ـضــراء ف ــي ال ـكــويــت للحد
م ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـلــوث وال ـت ـص ـحــر ،مبينة
أن ال ـم ـشــروع سـيـقــام السـتـكـمــال أعـمــال
البنية التحتية «الصرف الصحي» لمدينة
جنوب صباح األحمد التابعة للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية.

ف ــي مـ ـش ــروع ال ـم ـح ـطــة س ـي ـكــون بـطــاقــة
استيعابية إجمالية تصل إلى  250ألف
ً
متر مكعب يوميا ،واألعمال المكملة لها،
إضــافــة إلــى أنــه يشمل دراس ــة وتصميم
خـ ـط ــوط ن ـق ــل مـ ـي ــاه ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي
مــن محطة ا لـضــخ إ ل ــى محطة تنقية أم
الهيمان ،ودراسة وتصميم خط طوارئ
خاص بالمشروع.
وب ـي ـنــت أن أعـ ـم ــال ال ـم ـش ــروع تشمل
كذلك «دراس ــة وتصميم محطة تحويل
ً
كهربائية رئيسية ،ومباني إدارية وورشا
ومـ ـخ ــازن» ،وال ـط ــرق الــراب ـطــة وخــدمــات
البنية التحتية للمشروع.
ولفتت إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة
وتصميم خط صرف صحي بقطر ال يقل
عن  2000ملم وسيمتد داخــل المنطقة،
مـتــوقـعــة أن يـتــم اإلعـ ــان ع ــن الـمـشــروع
أغسطس القادم من خالل مناقصة عامة.

ً
ً
«القوى العمالة» تنظم يوما وظيفيا بالتعاون مع البنك الوطني
●

جورج عاطف

ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ب ـنــك ال ـكــويــت
الــوطـنــي ،نظمت الهيئة العامة
للقوى العاملة ،ممثلة في إدارة
ً
اإلرشاد والتوظيف ،أمس ،يوما
ً
وظيفيا للخريجين الكويتيين
ال ــراغ ـب ـي ــن ف ــي ال ـع ـمــل بــالـقـطــاع
الخاص.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي ،أن أح ــد أه ــم أهــدافـهــا
فـ ـت ــح مـ ـ ـس ـ ــارات الـ ـت ــوظ ــف أمـ ــام
ال ـخــري ـج ـيــن ،ح ـيــث تـسـعــى إلــى
ت ـح ـق ـي ــق ذل ـ ـ ــك عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
أدواتها كافة ،مشيرة إلى أن أبرز
هذه األدوات التوظيف المباشر،
من خالل قدوم الباحث عن عمل

جانب من فعاليات اليوم الوظيفي
ً
إل ـ ــى م ـق ــر ال ـه ـي ـئ ــة ،ح ــام ــا معه
س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة وع ـم ــل مـقــابـلــة
شـخـصـيــة م ـب ــاش ــرة م ــع الـجـهــة
الراغبة في التوظيف.

وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن «ب ـ ـنـ ــك ال ـك ــوي ــت
الوطني يعد شريكا مهما للهيئة
في توظيف المواطنين بالقطاع
الخاص ،حيث حضر خالل يومه

ً
الوظيفي 59 ،باحثا عن وظيفة
لعمل المقابالت لعدد من حملة
مؤهالت الثانوية العامة والدبلوم
والجامعيين» ،كاشفة أن الفترة

المقبلة ستشهد تنظيم سلسلة
من األيام الوظيفية بالتعاون مع
الشركات والقطاعات المختلفة.
وأوضحت أن اليوم الوظيفي
يؤكد حرصها على توفير فرص
ع ـمــل لـلـمــواطـنـيــن ب ـ ـ «ال ـخ ــاص»
وتشجيعهم على االلتحاق بها،
لبلوغ أعلى نسب إحالل وتكويت
بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأضافت أنه «من خالل الموقع
ّ
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ل ـل ـه ـي ـئ ــة ن ـت ـســلــم
ال ـفــرص الوظيفية الـمـتــاحــة في
شركات القطاع الخاص ،للوقوف
عـلــى طبيعتها والـتـخـصـصــات
والمؤهالت الدراسية المطلوبة
الستحقاقها ،مــن ثــم ننسق مع
الباحثين المسجلين لدينا عن

الفرص التي تناسبهم» ،مشيرة
إلــى أن هناك متابعة للمعينين
ع ـقــب ال ـت ــوظ ــف م ــن خـ ــال قسم
التقييم الـمـســؤول عــن استقرار
الـ ـعـ ـم ــال ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ب ــال ـق ـط ــاع
الخاص.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــدم م ـم ـثــل الـبـنــك
الوطني شرحا وافيا حول البنك
ووظيفة (موظف خدمة هاتفية)،
ً
ً
م ــؤك ــدا أن للبنك الــوطـنــي بــاعــا
ً
طويال في المبادرات االجتماعية،
ً
ش ــاك ــرا «الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة» على
التعاون الذي يساهم في توفير
وظ ــائ ــف ل ـل ـك ــوادر الــوط ـن ـيــة من
ال ـخ ــري ـج ـي ــن ل ـل ـع ـم ــل ب ــال ـق ـط ــاع
المصرفي عموما والبنك الوطني
ً
خصوصا.

«الشؤون» 18 :تعاونية أحيلت للنيابة في « 2021قانونية البلدي» أبقت «التسميات»
●
وزراعة «مساحات الدولة» على جدولها
جورج عاطف

نـظـمــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة الـفـســاد
(نــزاهــة) ،أمــس ،ورشــة عمل بعنوان «منهجية
التدقيق الداخلي وأهميتها في تعزيز اتجاهات
وح ــوك ـم ــة ال ـع ـمــل ال ـت ـع ــاون ــي والـمـجـتـمـعــي»،
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية وعدد
من جمعيات النفع العام.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ،إنه «من
منطلق الحرص على أموال مساهمي الجمعيات
ً
التعاونية ،وتطبيقا لـلــدور الــرقــابــي المنوط
بالوزارة أحالت خالل العام الماضي 18 ،جمعية
ً
تعاونية إلى النيابة العامة ،فضال عن توجيهها
 130ضبطية قضائية وتحرير العشرات من
إنــذارات تالفي المخالفات لمجالس اإلدارات،
على خلفية ال ـت ـجــاوزات والـتــاعـبــات المالية
ّ
واإلداري ــة المكتشفة من قبل اللجان المشكلة
ً
أخيرا لمراجعة أعمالها وحساباتها» ،مشددة
على أن الوزارة لم ولن تتهاون حيال المخالفات

التي يثبت اقترافها داخل التعاونيات ،وستتخذ
االجراءات القانونية الالزمة بحق مقترفيها.
إلــى ذلــك ،وبالعودة إلــى الــورشــة ،أكــد مدير
إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة
الـشــؤون ن ــواف الــدويـســان ،حــرص المراقبين
الـمــالـيـيــن واإلداريـ ـي ــن المعينين مــن الـ ــوزارة
داخ ــل الـجـمـعـيــات عـلــى مــراقـبــة أداء مجالس
إداراتها عبر تفعيل الرقابة الالحقة والمسبقة،
ً
موضحا أن ثمة تدرجا في العقوبات وتحرير
ال ـم ــاح ـظ ــات وال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـ ــأداء
الجمعيات بداية من تحرير اخـطــارات تالفي
ً
ال ـم ـخــال ـفــات مـ ـ ـ ــرورا بـتـشـكـيــل ل ـج ــان فحص
ومراجعة حول المخالفات اإلداريــة والمالية،
ً
وص ــوال إل ــى اإلحــالــة للنيابة فــي ح ــال ثبوت
المخالفات.
وأك ـ ــد ال ــدويـ ـس ــان أه ـم ـي ــة ت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
الحوكمة في العمل التعاوني ،إلى جانب تفعيل
ً
الــرقــابــة على األداء ،حـفــاظــا على الـمــال العام
وحقوق المساهمين.

مــن جــابـنـهــا ،قــالــت مــديــرة إدارة التفتيش
والرقابة في «نزاهة» فجر الرومي ،إن «العمل
ال ـت ـع ــاون ــي ت ـط ــوع ــي ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ـ ــى غـيــر
ربحي يهدف إلــى تنشيط الـتـجــارة الداخلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر ال ـس ـل ــع وال ـ ـمـ ــواد
الـغــذائـيــة واالسـتـهــاكـيــة مــع المحافظة على
أمــوال المساهمين» ،مؤكدة أن حوكمته وفق
اجـ ــراءات صحيحة يـطــور مستوى الخدمات
الذي يقدمها ويضمن استدامتها ،ويقلل فرص
الـمـتــاجــرة بــالـنـفــوذ والـمـنــاصــب ،إضــافــة إلــى
اكتشافه التالعب والغش وتحسينه الممارسات
المحاسبية والمالية واإلدارية.
وأضافت الرومي»ال يخفى على أحد االهتمام
ال ـم ـت ــزاي ــد بــال ـحــوك ـمــة ع ـلــى ص ـع ـيــد شــركــات
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،غ ـيــر أن الـعـمــل
المجتمعي الـتـعــاونــي لـيــس ببعيد عــن ذلــك،
خصوصا أن الحوكمة هي قواعد وإج ــراءات
لصنع القرارات الرشيدة وتحقيق نظام إدارة
فاعل في جهة العمل».

●

محمد جاسم

أبقت اللجنة القانونية والمالية فــي المجلس
ال ـب ـلــدي عـلــى جــدول ـهــا  12مــوضــوعــا م ــدرج ــا في
اج ـت ـم ــاع ـه ــا صـ ـب ــاح أم ـ ــس ،وذك ـ ــر رئ ـي ـس ـهــا فـهــد
العبدالجادر لـ «الجريدة» ،أن أغلب المعامالت التي
تــم إبقاؤها على جــدول «القانونية» ،موضوعات
متبقية من المجلس السابق ،بحيث ارتأى أعضاء
اللجنة تأجيلها لالجتماعات القادمة إلى حين دعوة
الجهات ذات الصلة وإعطائها المساحة الكافية
من المناقشة.
وأكد العبدالجادر أن أبرز تلك المواضيع تتمثل في
مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن
والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين،
لحين دعوة المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ورابطة األدباء الكويتيين ومركز البحوث والدراسات

الكويتية وقسم التاريخ في جامعة الكويت ،من أجل
معرفة آلية تطابق الالئحة وما هي أبرز المسميات
التاريخية.
ولفت إلــى تأجيل مقترح تعديل القرار الــوزاري
بشأن الئحة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها
البلدية إلى االجتماع المقبل ،إلى حين دعوة الجهاز
التنفيذي في البلدية ووزارة المالية.
ً
وأض ـ ــاف أن م ــن ال ـمــواض ـيــع الـمـهـمــة أي ـض ــا وتــم
إبقاؤها ،مشروع القرار الوزاري لالئحة تنظيم زراعة
الـمـســاحــات المملوكة لـلــدولــة ،والـمــاصـقــة لبيوت
السكن الخاص والنموذجي.
وأش ـ ــار إل ــى أن قـصــر ال ـم ــدة الــزمـنـيــة ل ــم يسعف
ل ـف ــرز ال ـم ـعــامــات ودراس ـت ـه ــا بــاس ـت ـفــاضــة ،ع ــاوة
ً
على التنسيق لــدعــوة الجهات ذات الصلة ،مشيدا
بحسن اهتمام أعضاء اللجنة وتفاعلهم في مناقشة
المواضيع المدرجة.

سلة أخبار
«التراث» توزع المياه
على المساجد والمدارس

قال مدير إدارة التنسيق
والمتابعة والعمل التطوعي
بجمعية إحياء التراث
اإلسالمي نواف الصانع إن
ً
ً
الجمعية تولي اهتماما كبيرا
بمشاريع المياه ،من خالل
تنفيذها لمشروعين داخل
الكويت هما :وضع برادات
للمياه في العديد من األماكن،
ومشروع «سقيا الماء» ،الذي
يتم فيه توزيع المياه المعبأة
والمبردة على المساجد
والمستشفيات وطلبة المدارس
خالل فترة االمتحانات
والعمالة وفي الطرق وأماكن
ً
الحاجة ،خصوصا في فصل
الصيف واشتداد الحرارة هذه
األيام.
وعن خارج الكويت ،أوضح
أنه كان للجمعية نصيب وافر
من االهتمام بمشاريع المياه
وتنفيذها في مختلف أنحاء
العالم ،ومشروع «حفر اآلبار»
هو أحد أهم المشاريع الحيوية
ً
ً
الذي يالقي قبوال واسعا عند
المتبرعين ويحتاج إليه الناس
في المناطق النائية الفقيرة
التي تعاني من فقر المياه،
وإن وجد فهو ملوث يسبب
األمراض واألوبئة.

 ...وتقيم أنشطة ثقافية
عبر األندية الصيفية

وضعت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي من خالل اللجان
والمراكز الشبابية التابعة
برامج وأنشطة ثقافية خاصة
بالشباب والصغار ،ومن ذلك
تنظيم األندية الصيفية ،إذ تم
فتح باب التسجيل في مركز
«قيم وهمم» التابع للجمعية
في منطقة الظهر لألوالد من
سن ( )13 – 10سنة من سكان
منطقتي الظهر وجابر العلي.
وتحتوي فعاليات النادي ،وفق
بيان للجمعية ،على العديد من
البرامج والفقرات منها :تحفيظ
القرآن الكريم ،واألنشطة
الرياضية مثل السباحة وكرة
القدم ،كما سيتخلل األنشطة
دورات علمية ،ورحالت
ترفيهية ،وستستمر فعالياته
حتى  ،2022/7/6والدراسة فيه
أيام األحد والثالثاء واألربعاء
من كل أسبوع من الساعة 4:30
–  9:30مساء.

«النجاة» افتتحت مشاريع
خيرية في البوسنة

زار مدير جمعية النجاة
الخيرية محمد األنصاري
البوسنة شارك خاللها في
افتتاح عدة مشاريع خيرية،
كما تفقد بعض المشاريع
ً
التي يتم تنفيذها حاليا.
وقال األنصاري ،في تصريح
صحافي ،إن الزيارة تأتي في
إطار حرص جمعية النجاة
على متابعة مشاريعها في
كل الدول ،واالطمئنان على
تنفيذها بشكل مميز ،وإطالع
المحسنين على ما تم إنجازه
ً
ً
أوال بأول ،واستكماال لدورها
في تحقيق التنمية المستدامة
في الدول والمجتمعات التي
تعمل بها.
وحول برنامج الزيارة،
أوضح أنه تم افتتاح المركز
اإلسالمي (الراحمون )2
بمدينة موستار ،ومركز (أم
الخير) اإلسالمي في مدينة
زافيدوفيتشي ،كما تمت زيارة
معهد طب نقل الدم بفدرالية
البوسنة والهرسك.
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«دواوين الكويت» :المطلوب تعاون السلطتين
وال تنمية أو تطوير بدون استقرار

العنزي لـ ةديرجلا  :متابعة ملف تطوير
كورنيش الصليبيخات والجهراء
•

ً
«إنجاز المعامالت واآلراء الفنية تجنبا للتأخير»

ً
ً
• التجمع أكد أن توافق السلطتين من أبجديات اإلصالح وليس خضوعا أو انبطاحا
• «برلمان معطل وحكومة مستقيلة أمر ال يقبله العقل والمنطق»

ضرورة خلق
مناخ أفضل
للتنمية
ومعالجة
قضايا السكن
والتعليم واألمن
والصحة

الفتة تحذيرية أطلقها ّ
تجمع دواوين
الكويت بتأكيده أن خالفات السلطتين
بلغت منعطفا خطيرا ال يخدم الكويت
وأهلها ،مشيرا الى ان توافق السلطتين
من «أبجديات اإلصالح».
وقال التجمع ،في رسالة وجهها
باسمه فهد المعجل إلى السلطتين
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة« :نـتــوجــه
ب ــال ــدع ــاء إل ــى ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن
يـحـفــظ ال ـك ــوي ــت وأرضـ ـه ــا ووح ــدة
أهلها من كل شر ومكروه وفتنة ،وأن
يـصــون اسـتـقــرارهــا ورفـعــة شأنها،
ويديم علينا نعمة األمــن واألمــان»،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا أنـ ـ ــه «فـ ـ ــي ظـ ــل مـ ــا نـعـيـشــه
م ــن واقـ ــع وع ـبــث غ ـيــر م ـس ــؤول وال
مسبوق ،فإن الخالفات بين مجلس
األم ـ ــة وال ـح ـك ــوم ــة ب ـل ـغــت مـنـعـطـفــا
خـطـيــرا ال يـخــدم مصلحة الـكــويــت
وأهلها وال مكانتها وهيبتها ،ولم
يعد من الحكمة وال المصلحة العليا
للبالد السكوت عليه من أي طرف».
ً
وأض ـ ــاف أن «م ـج ـلــس أم ــة مـعـطــا
وحكومة مستقيلة لوقت طويل ،أمر
ال يـقـبـلــه ال ـع ـقــل وال الـمـنـطــق ألن ــه ال
يصب في مصلحة واستقرار الكويت»،

ً
معتبرا أنــه «ال تنمية وال تطوير وال
إصالح يرجى إن لم يكن هناك استقرار
وتعاون دائم بين السلطتين».

طي الخالف
وذكر التجمع في رسالته أنه «حيال
ذلك الوضع يصبح لزاما وواجبا على
السلطتين أن تسعيا إلــى طي كل ما
عـلــق مــن أزمـ ــات وع ـث ــرات ومحاسبة
مــن يقف وراء ه ــا ويؤججها ،ويجب
معالجتها بصورة حاسمة وحازمة،
لـم ـصـل ـحــة ال ـك ــوي ــت وأهـ ـلـ ـه ــا ،ب ــراف ــد
مــن أج ــواء ثـقــة مـتـبــادلــة وتــوافــق في
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ،مـمــا
يخلق ارتياحا شعبيا لتلك األجــواء،
لتحقيق إن ـج ــازات بـمـسـتــوى تــاريــخ
الكويت وآمال أهلها ،حماية للدستور
الــذي أرســى قــواعــده اآلبــاء واألج ــداد،
ومكتسباته ،والتصدي لكل من يحاول
العبث والمساس به وبمواده ويحول
الديموقراطية والـحــريــة إلــى فوضى
سياسية ومناخ لإلشاعات واإلساءات
ف ــي وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وغيرها».
وذك ـ ــر أن «ال ـم ـط ـل ــوب م ــن مجلس

فهد المعجل

األمة بصفته الدستورية والتشريعية
وال ــرق ــاب ـي ــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة االض ـط ــاع
بمسؤولياته مــن خــال تحرك فــوري
لتصفية النفوس ومناقشة المواضيع
محل الخالف وجعل مصلحة الكويت
وأهلها هي األساس ،من أجل الوصول
إلــى عمل ديـمــوقــراطــي نفخر بــه كما
كنا في الماضي وبمستوى تطلعات
وآمال أهل الكويت ،وخلق توافق بين
مجلس األمة والحكومة والذي هو من

ً
ضبط  185مخالفا لإلقامة والعمل
•

أبجديات اإلصالح وليس كما يصوره
البعض بأنه خضوع وانبطاح».
ولفت إلى أن ذلك كله يمهد لخلق
بيئة ومناخ أفضل لعجلة التنمية
والتطوير ،ووضع الحلول الناجعة
ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا وال ـم ـل ـف ــات
ال ـعــال ـقــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا اإلص ــاح
وم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد وال ـم ـف ـس ــدي ــن،
و خـلــل التركيبة السكانية للبالد،
واالخ ـ ـتـ ــال ف ــي ق ـط ــاع ــات الـتـعـلـيــم
واألمــن والصحة ،ومعالجة الملف
اإلسـ ـك ــان ــي ،واالس ـت ـث ـم ــار ب ـطــاقــات
الشباب الكويتي بوصفهم الرهان
الحقيقي للمستقبل وتمكينهم من
اإلبــداع في أجواء تنافسية لما فيه
مصلحة الكويت ومواطنيها.
وشدد التجمع على أنه «لن يتمكن
أي خ ـطــر خ ــارج ــي م ــن اخـ ـت ــراق هــذا
الوطن عندما تكون جبهته الداخلية
متالحمة يشد بعضه بعضا كالبنيان
المرصوص ،سائلين المولى عز وجل
أن يــؤ تــي الجميع الحكمة ويهديهم
ســواء السبيل ويحفظ الكويت واحة
أمن وأمان وأن يجنبها الفتن ما ظهر
منها وما بطن».

محمد الشرهان

واصلت وزارة الداخلية ،ممثلة في القطاعات االمنية
الميدانية ،مالحقة مخالفي قانون االقامة والعمل والعمالة
الهامشية والمتسولين والقائمين على ادارة اعمال منافية
لـ ــاداب ،ون ـفــذت مـســاء ام ــس االول قـطــاعــات االم ــن الـعــام
واألمن الجنائي واالقامة وقطاع العمليات والمرور حمالت
ميدانية شملت مختلف مناطق البالد ،وأسفرت عن ضبط
ً
 185مخالفا لقانون االقامة والعمل.
وقال مصدر امني لـ «الجريدة» ان اولى الحمالت نفذها
قطاع األمن العام بمديرية امن حولي وأشرف عليها ميدانيا
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون االمن العام اللواء فراج
الزعبي ،والمدير العام ألمن محافظة حولي اللواء عبدالله
العلي ،وشملت جميع مناطق المحافظة وخصوصا المناطق
التي تشهد كثافة سكانية من العمالة الوافدة ،الفتا الى ان
الحملة اسفرت عن ضبط  144مخالفا لقانون االقامة والعمل.
وأضاف :تمكن رجال االمن خالل الحملة من ضبط 45
ً
واف ــدا منتهية اقــامــاتـهــم ،بــاالضــافــة الــى ضبط  38وافــدا
مسجال بحقهم قضايا تغيب وصادرة بحقهم اوامر ضبط
وإحضار ،مشيرا الى ان رجال االمن تمكنوا من ضبط 36
شخصا ال يحملون اثبات شخصية ،وضبط  3اشخاص
تبين انـهــم مطلوبون ل ــادارة الـعــامــة للتنفيذ الجنائي
وصادرة بحقهم احكام حبس واجبة النفاذ.
ون ـفــذت مــديــريــة أم ــن الـعــاصـمــة ب ــإش ــراف مـيــدانــي من
المدير العام ألمن المحافظة اللواء عبدين عبدين حملة
تفتيش جوالة ،حيث تم نشر الدوريات االمنية في مختلف
مناطق المحافظة ،وأسفر االنتشار األمني عن ضبط وافدة

أكد رئيس لجنة محافظة الجهراء في
المجلس البلدي عبدالله العنزي متابعة
م ـلــف ت ـطــويــر ك ــورن ـي ــش الـصـلـيـبـيـخــات
والجهراء وآخر التطورات التي وصل إليها
مع الجهاز التتفيذي والجهات المعنية.
وق ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي ،لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن
المشروعين تم االنتهاء من دراستيهما
االستشارية وعليه يجب ُأن تكون آلية
تنفيذهما بــالـصــورة التي أع ــدت لهما،
ً
مطالبا بسرعة طرح تنفيذ المشروعين
حتى ينتعش الشريط الساحلي الممتد
ً
على مسافة تـقــارب  38كيلو مـتــرا بعد
معاناته سنوات من اإلهمال.
وأشار إلى استكمال جهود األعضاء
الـســابـقـيــن الــذيــن قــدمــوا مــا يمكن لسد
ن ــواق ــص م ـحــاف ـظــة ال ـج ـه ــراء وم ـنــاطــق
الدوحة والصليبيخات وغرناطة خالل
ً
ف ـتــرة عـضــويـتـهــم ،مـضـيـفــا أن الـتـطــور
المعماري والـحـضــاري سريع ويتحتم
مواكبة المحافظة لهذه النهضة السريعة
ً
خصوصا أنها باتت تشتكي من عوامل
إهـ ـم ــال ع ــدي ــدة ،رغـ ــم أن خ ـطــة «كــويــت
ج ــدي ــدة» تـعـتـمــد عـلــى ت ـطــورهــا كونها
ستحتضن المناطق االقتصادية الكبرى
ً
للدولة مستقبال.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن بـ ـح ــث الـ ـمـ ـع ــام ــات
والطلبات المقدمة للجنة الجهراء البد أن
يتناسق مع المخطط الهيكلي بتحديد
كل منطقة واستعماالتها في المحافظة
السيما التركيز على المشاريع اإلسكانية
ً
فيها ،مبينا أن مدينتي المطالع وجنوب

عبدالله العنزي

سعد العبدالله من المشاريع اإلسكانية
ال ـتــي تـحـتــاج لـمـتــابـعــة حـثـيـثــة وإن ـهــاء
ً
ال ـع ــراق ـي ــل ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـه ــا ،ف ـض ــا عــن
المشاريع المستقبلية مثل مدينة نواف
األح ـم ــد بـحـســب م ــا ح ــددت ــه الـمــؤسـســة
العامة للرعاية السكنية.
وأكد ضرورة وصول الطلبات المقدمة
إل ـ ــى ل ـج ـنــة الـ ـجـ ـه ــراء م ـس ـتــوف ـيــة جميع
اإلجراءات وأهمها اآلراء الفنية حتى يتمكن
األعضاء في اللجنة من إصدار قرار نهائي
وعدم الدخول في مدد التأخير ،السيما تلك
التي تختص بمشاريع تخصيص األراضي
ً
واسـتـعـمــاالتـهــا ،متمنيا دع ــم األع ـضــاء
وتكاتفهم من أجل الوصول إلى ما يصبو
ً
إليه المجلس البلدي دعما لمشاريع الدولة
وبما يخدم مصلحة المواطنين.

ً
حجز  178مركبة إداريا وإغالق 3
مكاتب تأجير سيارات بالري والعارضية
حمالت مرورية أسفرت عن تحرير  450مخالفة لشروط األمن والمتانة
•

المخالفون المضبوطون في حمالت مباحث اإلقامة
عربية بتهمة التسول ،كما تم ضبط شخصين بحالة غير
طبيعية ،وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ،وأدوات تعاط،
وتمت احالتهم الى االدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وفي ثالث الحمالت للقطاعات االمنية الميدانية ،نفذ
قطاع االقامة باالدارة العامة لمباحث االقامة حملة امنية
في محافظة الجهراء أشرف عليها ميدانيا المدير العام
ل ــادارة العامة لمباحث االقــامــة العميد ولـيــد الـطــراروة
وأسفرت عن ضبط  30مخالفا لقانون االقامة والعمل.
وذكر مصدر امني ان رجال مباحث االقامة تمكنوا خالل
الحملة من ضبط  15وافدا مسجلة بحقهم بالغات تغيب
في جهاز الحاسب االلي لوزارة الداخلية ،كما تم ضبط 8
وافدين تبين ان اقامتهم منتهية منذ فترة طويلة ،باالضافة

الى ضبط  7اشخاص ال يحملون اثبات شخصية.
وفي تفاصيل الحملة الرابعة ،قال المصدر ان قطاع االمن
الجنائي ممثال بــاالدارة العامة للمباحث الجنائية ادارة
البحث والتحري في محافظة الفروانية نفذ حملة امنية
موسعة مساء امس االول على مواقع تدار بأعمال منافية
لــاداب العامة في منطقة الفروانية ،وتمكنوا خاللها من
ضبط  8أشخاص بينهم  5واف ــدات .وأضــاف المصدر أن
رجال المباحث تمكنوا خالل الحملة من ضبط  5آسيويات
يمارسن اعماال منافية لالداب داخل احد االوكار المشبوهة،
باالضافة الى ضبط  3اشخاص هم مقيمان من جنسية
عربية ووافد اسيوي تبين انهم مطلوبون على ذمة قضايا
سرقة ومخالفون لقانون االقامة.

محمد الشرهان

نفذ قـطــاع ال ـمــرور والعمليات مـســاء ام ــس االول
وصباح امس حمالت امنية مرورية استهدفت مكاتب
تأجير الـمــركـبــات وس ــوق الجمعة ،مــن قبل قطاعي
التخطيط والبحوث والشؤون الفنية ،وبإشراف ميداني
مــن وكيل وزارة الداخلية المساعد لـشــؤون المرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ ،ومساعد مدير عام
االدارة العامة للمرور لـشــؤون التخطيط والبحوث
العميد خالد محمود ،ومساعد مدير عام االدارة العامة
للمرور للشؤون الفنية العميد محمد العدواني.
وقـ ــال ضــابــط قـســم ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة والـتــوعـيــة
المرورية باالدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن
ان رجال المرور العاملين في ادارة التنسيق والمتابعة
ن ـف ــذوا حـمـلــة امـنـيــة تفتيشية عـلــى مـكــاتــب تأجير
المركبات في منطقة العارضية الحرفية بالتعاون
والتنسيق مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة أسفرت
عن اغــاق  3مكاتب تأجير مركبات بعدما ثبت انها
تمارس اعمالها دون الحصول على ترخيص من وزارة
التجارة ،وكذلك ترخيص من االدارة العامة للمرور.
وأضاف بوحسن أن رجال المرور ومفتشي وزارة
التجارة والصناعة حرروا خالل الحملة  17مخالفة

الكويت و«فاو» :دفع الشراكة لمواكبة
تحديات األمن الغذائي والمناخ
هيئة الزراعة :بلورة استراتيجية جديدة لإلنتاج الغذائي والتشجير
ات ـف ـق ــت دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت مــع
م ـن ـظ ـم ــة األغـ ـ ــذيـ ـ ــة والـ ـ ــزراعـ ـ ــة
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة «فـ ـ ــاو» أمــس

األول ،عـلــى الـمـضــي فــي دفــع
بـ ــرامـ ــج الـ ـش ــراك ــة والـ ـتـ ـع ــاون
بينهما لـمــواكـبــة الـتـحــديــات
العالمية المتجددة وتطوير
استراتيجية الكويت الشاملة
بشأن األمن الغذائي والتغير
المناخي.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده
ا لـمــد يــر ا ل ـعــام للهيئة العامة
لشؤون الزراعة باإلنابة علي
ال ـف ــارس ــي وال ـم ـن ــدوب ال ــدائ ــم
لـ ـ ــدى ال ـ ـفـ ــاو يـ ــوسـ ــف جـحـيــل
وال ــوف ــد ال ـم ــراف ــق م ــع الـمــديــر
الـعــام للمنظمة د .شودونيو
مع على هامش أعمال مجلس
المنظمة الستعراض ومتابعة
جوانب التعاون والشراكة بين
الكويت والفاو.
وقــال الفارسي لـ «كونا» إن
ً
الـلـقــاء ك ــان مـثـمــرا ورك ــز على
مجموعة من المجاالت أبرزها
ب ـل ــورة اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة
لدولة الكويت بخصوص كل
من اإلنـتــاج الغذائي لتحقيق
األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي الـمـسـتـهــدف
والتشجير.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن م ــدي ــر ع ــام
ال ـفــاو ثـمــن االل ـت ــزام الكويتي
ً
م ــؤك ــدا ال ـت ـعــاون فــي مــراجـعــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
وكلف أحد نوابه المختصين
بمتابعة ملف الكويت ود عــم
خـ ـط ــة عـ ـم ــل الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة إلعـ ـ ــادة
هيكلة شاملة لسائر القطاع
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـ ــاألمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
لتطوير أدائها وفعاليتها.
وذك ـ ــر أن ال ـل ـق ــاء ركـ ــز على
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر
الوطنية  -الذي تعهد الدكتور
دون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــو ب ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـتـ ــه ع ـن ــد
تــولـيــه ق ـيــادة ال ـفــاو ،إذ يرمي
ال ـم ـشــروع إل ــى ب ـنــاء ال ـق ــدرات
وا ل ـتــدر يــب المحلي لموظفي

مدير «فاو» مع الفارسي
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة حـ ــدي ـ ـثـ ــي ال ـت ـع ـي ـي ــن
الك ـت ـس ــاب خـ ـب ــرات الـمـنـظـمــة
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات
باعتباره إحدى ركائز اتفاقية
الشراكة مع المنظمة وأهداف
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة في العالم.
وفـ ـ ــي م ـس ـت ـه ــل االجـ ـتـ ـم ــاع
رحب المدير العام شو دونيو
بـ ـم ــدي ــر عـ ـ ــام ه ـي ـئ ــة ال ـ ــزراع ـ ــة
ً
والوفد المرافق ،مشيدا بدعم
الكويت للمنظمة وحضورها
ال ـ ـبـ ــارز ف ــي ع ـم ــل وه ـي ـئــات ـهــا

ول ـج ــان ـه ــا ال ـم ـت ـم ـثــل بـجـهــود
الـ ـمـ ـن ــدوب الـ ــدائـ ــم ال ـم ـه ـنــدس
يوسف جحيل الخبير بكافة
شؤون المنظمة وباقي وكاالت
األمم المتحدة في روما مثمنا
ق ـيــادتــه الـنــاجـحــة لمجموعة
(جـ ــي 77وال ـص ـيــن) ف ــرع رومــا
ذات الدور الحساس والحاسم
داخل منظومة األمم المتحدة.

لمكاتب تأجير المركبات بعدما وجدوا عملية تالعب
في عقود التأجير والتأمين على المركبات وكذلك
تأجير المركبات الشخاص دون السن القانونية،
ف ـضــا ع ــن ت ـهــالــك ب ـعــض ال ـم ــرك ـب ــات ال ـم ـعــروضــة
للتأجير في عدد من المكاتب.
وذكــر بوحسن ان االدارة العامة للفحص الفني
نفذت صباح امس حملة امنية مرورية في منطقة
ال ــري الـحــرفـيــة اش ــرف عليها مـيــدانـيــا مــديــر ادارة
الفحص الفني العقيد مشعل السويجي وأسفرت عن
تحرير  450مخالفة مرورية لشروط االمن والمتانة،
وحجز  178مركبة نقل حجزا اداريا بالحاسب اآللي.
واضــاف بوحسن ان رجــال المرور والفنيين في
ادارة الـفـحــص الـفـنــي فــرضــوا طــوقــا امـنـيــا صباح
امــس في منطقة الــري الحرفية للفحص الميداني
على المركبات المخالفة لـشــروط االمــن والمتانة،
وخــاصــة الـتــي تستخدم لنقل البضائع فــي سوق
الجمعة واالس ــواق التجارية االخــرى ،الفتا الــى ان
فنيي الفحص الفني كشفوا على ما يقارب الــ500
مركبة نقل ،وتبين ان هناك  178مركبة منها مخالفة
ل ـشــروط االم ــن والـمـتــانــة وت ــم حـجــزهــا بالحاسب
االلي فيما تم تحرير  450مخالفة متنوعة جميعها
متعلقة بشروط الفحص الفني لمركبات اخرى.
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محليات

ً
والمستحقين عنهم
التقاعدية
المعاشات
أصحاب
حسابات
في
قريبا
دينار
3000
ً
ً ً
• تعديل الزيادة من  30دينارا كل  3سنوات إلى  20سنويا بدءا من أغسطس 2023
حريصون على
استدامة النظام
التأميني بما
يحفظ حقوق
المؤمن عليهم
ويراعي معيشة
المتقاعدين

أفضل الجهات
العالمية
تفحص
المركز المالي
للمؤسسة
وتحدد العجز
االكتواري
ً
وفقا لقانون
التأمينات

أك ـ ـ ـ ــدت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
ج ــاه ــزيـ ـتـ ـه ــا إليـ ـ ـ ـ ــداع ال ـم ـن ـحــة
المقررة بمقدار  3000دينار بعد
ص ــدور ال ـقــانــون ف ــي حـســابــات
أصحاب المعاشات التقاعدية
الكويتيين والمستحقين عنهم.
وأعربت المؤسسة ،في بيان
لها أمس ،عن التزامها بالرغبة
الـ ـس ــامـ ـي ــة ب ـ ـبـ ــذل ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
ا لـعـطــاء للمتقاعدين وجعلهم
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ـ ـ ــن ن ـ ـجـ ــاحـ ــات
«ال ـتــأم ـي ـنــات» بـمــا يـضـمــن لهم
معيشة كريمة ،وكذلك بتنفيذ
مشروع القانون بصرف منحة
م ــال ـي ــة ألص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـع ــاش ــات
التقاعدية والمستحقين عنهم
ال ــذي واف ــق عليه مجلس األمــة
أمس األول.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت «ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـنـ ــات» أن
الـمـنـحــة سـيـتــم تــوزيـعـهــا على
المستحقين بالتساوي بينهم،
وفـ ــي ح ــال ــة ال ـج ـم ــع ب ـي ــن أك ـثــر
مـ ــن ن ـص ـي ــب تـ ـص ــرف ال ـم ـن ـحــة
ً
األعلى مقدارا ،كما سيتم زيادة
المعاشات التقاعدية بواقع 30
ً
ً
دينارا اعتبارا من ،2022/ 8/ 1
ً
واستمرار الزيادة سنويا بواقع
ً
ً
 20دي ـنــارا تـصــرف شـهــريــا في
األول مـ ــن أغـ ـسـ ـط ــس كـ ــل ع ــام
ً
اعتبارا من .2023/ 8/ 1

المركز المالي وااللتزامات
وأشــارت «المؤسسة» إلى أن
ّ
المشرع أولى للتأمينات أهمية
ً
خــاصــة تـحـقـيـقــا ألغـ ــراض هــذا

النظام حتى تستطيع النهوض
بأعبائها على خير وجه ،ولذلك
فقد قضت المادة ( )10من قانون
التأمينات االجتماعية بضرورة
فحص المركز المالي للمؤسسة
ك ــل  3سـ ـن ــوات ب ـم ـعــرفــة خبير
اكتواري أو أكثر يعينه مجلس
اإلدارة ،للتأكد من قدرة المركز
المالي على الوفاء بااللتزامات
المقررة بــه ،مــع الـتــزام الخزانة
العامة بسداد أي عجز في أموال
المؤسسة يتبين من الفحص.
وأوردت «التأمينات» بعض
الـ ـت ــوضـ ـيـ ـح ــات فـ ـيـ ـم ــا ي ـخــص
ـاب الـ ـعـ ـج ــز االكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواري،
ح ـ ـسـ ـ ً
م ـب ـي ـنــة ب ـ ــأن م ـض ـم ــون الـ ـم ــادة
( )10ا لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار إ ل ـ ـي ـ ـهـ ــا حـ ــدد
نطاق الفحص ب ـ «تقدير قيمة
االلـتــزامــات الـقــائـمــة» ،ول ــذا فقد
تم استخدام المجموعة المغلقة
فـ ـ ــي ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص االك ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــة،
والمقصود بالمجموعة المغلقة
هـ ـ ــو مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤم ـ ــن
عـلـيـهــم وأصـ ـح ــاب الـمـعــاشــات
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــن ف ـ ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
الفحص دون افتراض أي دخول
جديد على هذه المجموعة.
و لـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن د ي ـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ل ــم ي ـط ـلــب ال ـس ــداد
بحساب المجموعة المفتوحة
والـ ـت ــي ت ـف ـتــرض ف ــي تـعــريـفـهــا
ً
ً
دخــوال جــديــدا على المجموعة
خــال فـتــرة تمتد ألكـثــر مــن 70
ً
عاما ،وإنما استفسر عن سبب
ا سـتـخــدام المجموعة المغلقة
في السداد ،والسبب يعود إلى

ما أوضحه مضمون المادة ()10
من القانون السالف ذكره.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــود «الـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات»
التوضيح أنها دائـمــة الحرص
على مراجعة نتائج الفحوص
االك ـ ـتـ ــواريـ ــة ،وأنـ ـه ــا ال تـعـتـمــد
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـت ــائ ــج األول ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي
يخلص إليها الفحص ،بل تقوم
ب ـم ـق ــارن ــة ال ـن ـت ـي ـجــة م ــع أف ـضــل
الجهات العالمية قبل أن تركن
إلــى الــرقــم ال ــذي تعلنه بوصفه
ً
ً
ع ـجــزا مـطـلــوبــا س ـ ــداده .وعليه
اس ـت ـعــانــت ال ـمــؤس ـســة بـخـبــراء
مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ()ILO
إلجـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـفـ ـح ــص االك ـ ـ ـتـ ـ ــواري
للمركز المالي للمؤسسة ،وهي
منظمة غير ربحية تابعة لألمم
المتحدة ،مشهود لها بالنزاهة
والـ ـحـ ـي ــادي ــة ،وأك ـ ـ ــد خ ـب ــراؤه ــا
ضــرورة سداد العجز ً
بناء على
نتائج المجموعة المغلقة ،وقد
سبق للخزانة العامة أن قامت
بـســداد العجز االك ـتــواري الــذي
أسـ ـف ــر ع ـن ــه ال ـف ـح ــص ال ـت ــاس ــع
لـلـمــركــز الـمــالــي لـلـمــؤسـســة في
 2004/ 3/ 31لصندوق التأمين
األســاســي للمدنيين فــي ضــوء
نتائج المجموعة المغلقة.

نتائج متقاربة
وج ــدي ـ ٌـر ب ــال ــذك ــر أن مجلس
األم ـ ــة ع ـ ّـي ــن «ش ــرك ــة مـيـلـيـمــان»
ً
ً
اكـ ـت ــواري ــا خ ــارجـ ـي ــا ل ـمــراج ـعــة
نـ ـت ــائ ــج الـ ـفـ ـح ــص االك ـ ـ ـتـ ـ ــواري
الثاني عشر لصندوق المدنيين
وكــانــت النتائج التي أظهرتها

الشركة لمجلس األمة عام 2018
ً
مـتـقــاربــة ج ــدا لنتائج الـخـبــراء
االكـ ـت ــواريـ ـي ــن لـمـنـظـمــة الـعـمــل
الــدول ـيــة فــي نـفــس ال ـف ـتــرة ،كما
قــامــت ال ـمــؤس ـســة بــاالسـتـعــانــة
ب ـخ ـب ـي ــر اكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواري آخ ـ ـ ــر وه ــو
«شركة ميرسر كندا» لمراجعة
الفحص االكتواري الثاني عشر
وكـ ــذلـ ــك الـ ـث ــال ــث ع ـش ــر وك ــان ــت

ً
ً
أي ـض ــا ال ـن ـتــائــج م ـت ـقــاربــة ج ــدا.
ً
وأخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،فـ ـ ــإن نـ ـت ــائ ــج آخ ــر
فحص للمركز المالي للمؤسسة
ك ـمــا ف ــي  2016/ 3/ 31أظ ـهــرت
ً
عجزا للمجموعة المغلقة أوصى
الخبراء بـســداده ومـقــداره 17.3
مليار دي ـنــار ،وأدى عــدم ســداد
هــذا العجز إلــى تفاقمه نتيجة
فقدان الفرصة البديلة الستثمار

هــذه األم ــوال ليصبح  24مليار
دينار كما في .2022/ 3/ 31
وأعـ ــربـ ــت «الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات» عــن
حــرص ـهــا ع ـلــى مـصـلـحــة أب ـنــاء
الكويت المتقاعدين وتخفيف
األعباء عن كاهلهم ،والمحافظة
عـ ـ ـل ـ ــى اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
ال ــرائ ــدة ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا لضمان

جامعة الكويت تنظم ندوة «وثيقة األمم  ...وتتسلم مرافق الدعم في «الشدادية»

المتحدة ألخالقيات الذكاء االصطناعي»
نظم مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات
األكاديمية المساندة لتقنية المعلومات ندوة تحت
ع ـنــوان «ش ــرح وثـيـقــة األم ــم الـمـتـحــدة ألخــاقـيــات
الــذكــاء االصطناعي  -الجانب التعليمي» برعاية
مــديــر جامعة الـكــويــت د .يــوســف الــرومــي ،والتي
قــدمـهــا مـســاعــد نــائــب مــديــر الـجــامـعــة للخدمات
األكاديمية المساندة لتقنية المعلومات د .عبدالله
المطوع ،على مسرح كلية العلوم بجامعة الكويت
في الشدادية.
وقـ ـ ــال الـ ـمـ ـط ــوع ،إن «ال ـ ـهـ ــدف م ــن ال ـ ـنـ ــدوة هــو
التعريف بوثيقة األمم المتحدة ألخالقيات الذكاء
االص ـط ـنــاعــي ومـ ــدى تــأثـيــرهــا عـلـيـنــا ف ــي الــوقــت
ً
ال ـحــاضــر وال ـم ـس ـت ـق ـبــل» ،مــوض ـحــا أن ــه «ال يمكن
وضع وتقديم تعريف واحــد للذكاء االصطناعي،
وش ـ ــرح م ـف ـهــوم ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي الـمـقـصــود
بالوثيقة» .وأشار الى أن «أنظمة الذكاء االصطناعي
ُ
ً
ً
أصبحت أكثر تعقيدا وتقدما ،وأنها تظهر أسئلة

المطوع متحدثا
أخالقية جديدة تتعلق بكيفية تأثير أنظمة الذكاء
االصطناعي في صنع القرار والتوظيف والتفاعل
االجتماعي والرعاية الصحية والتعليم ووسائل
التواصل االجتماعي» ،مشددا على ضرورة التوعية
بعواقب نظم الذكاء االصطناعي.

ٔ
ٔ
اعلنت جامعة الكويت ان لجنة تسلم
ٔ
ٔ
اع ـم ــال ال ـم ـقــاوالت واالعـ ـم ــال االٕنـشــائـيــة
بمدينة صباح السالم الجامعية صادقت
ع ـلــى االسـ ـت ــام االبـ ـت ــدائ ــي ال ـج ــزئ ــي ()2
ل ـمــرا فــق ا ل ــد ع ــم  810-809-808-807في
اجـتـمــاعـهــا أم ــس األول بـمـقــر الـبــرنــامــج
اإلن ـشــائــي ف ــي «الـ ـش ــدادي ــة» ،وي ــأت ــي ذلــك
ضمن م ـشــروع إن ـشــاء وإن ـجــاز وصيانة
م ـ ـبـ ــانـ ــي س ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات،
ونــادي الموظفين اإلداري ـيــن ،والمدرسة
النموذجية ،والمباني المساندة ،والوحدة
األكاديمية (الحزمة  )1في مدينة صباح
ٔ
السالم الجامعية ،مع االخذ بعين االعتبار
ٔ
مالحظات اعضاء اللجنة.
ٔ
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة االم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لـلـجــامـعــة ب ــاالٕن ــاب ــة ال ـم ـت ـحــدث الــرسـمــي
بــاســم ال ـجــام ـعــة د .مــرضــي ال ـع ـيــاش إن
لجنة االس ـت ــام صــادقــت عـلــى االسـتــام
االبتدائي الجزئي ( )2لكل من مركز البريد،
والمستودعات المركزية ،ومستودع إدارة

●

حمد العبدلي

طــالــب رئ ـيــس نـقــابــة الـعــامـلـيــن في
وزارة التعليم ا ل ـعــا لــي ،نــا ئــب رئيس
اال تـحــاد الوطني للموظفين د .خالد
البراك ،الــوزارة بإعادة النظر في قرار
تجميد األذونات الرسمية للموظفين
لتكون أكثر مرونة وتشمل كل الحاالت
وال ـظــروف الـطــارئــة ،مــع ض ــرورة عدم
ال ـت ــداخ ــل ب ـيــن ف ـت ــرة ال ـس ـم ــاح لـبــدايــة
الـ ـ ــدوام « 30دق ـي ـقــة» م ــع س ــاع ــات مــدة
االسـ ـتـ ـئ ــذان الـ ــواحـ ــد ف ــي ك ــل م ـ ــرة «3
س ــاع ــات» ف ــي اس ـت ـئــذان ب ــداي ــة الـ ــدوام

وعدم خصمها من نهاية الدوام.
وتابع البراك ،في تصريح أمس« :في
حــالــة ال ـضــرورة الـقـصــوى أو الـظــروف
القهرية ،وبموافقة ا لــر ئـيــس المباشر
يـجــوز أن يـتـجــاوز االس ـت ـئــذان الــواحــد
ً
ثـ ــاث سـ ــاعـ ــات» ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن هــذه
المرونة مع الموظفين سيدفعهم لمزيد
م ــن ال ـع ـمــل وب ـك ــل إخـ ــاص ب ـمــا يـعــود
بالنفع على سير العمل وتحقيق مردود
أف ـضــل ت ـجــاه ال ـخــدمــات ال ـتــي تقدمها
وزارة التعليم العالي للمراجعين.
وأضاف أن المرونة مع الموظفين من
شأنها تحقيق نتائج إيجابية تخدم

العياش خالل الجولة الميدانية في «الشدادية»
الـتـغــذيــة ،وإدارة اإلن ـش ــاء ات والصيانة،
وإدارة الخدمات العامة – قسم النقليات،
و مـخــزن للكيماويات ،وإدارة الخدمات
العامة ( )2ضمن المشروع المذكور في
مدينة صباح السالم الجامعية.
ٔ
وأضاف العياش ،في تصريح أمس ،ان

خالد البراك

جورج :الهنود أكبر المتبرعين بالدم في الكويت «األوقاف» نظمت حملة للتبرع بالدم
السفارة الهندية ّنظمت ندوة توعوية عن «العلم وراء التبرع بالدم» بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى

متوسطا مجموعة من األطباء واألخصائيين
السفير الهندي
ً

●

ربيع كالس

ك ـ ّـرم ــت س ـف ــارة ال ـه ـنــد مــواط ـن ـي ـهــا والـجـمـعـيــات
الـهـنــديــة ،الـتــي كــانــت تـقــوم بتنظيم بــرامــج للتبرع
بالدم في الكويت ،خــال نــدوة تحت عنوان «العلم
وراء التبرع بالدم» ،نظمها منتدى األطباء الهنود
من أجل تسليط الضوء على فوائد التبرع بالدم لكل
من المتبرع والمتلقي.
وأعرب سفير الهند لدى البالد سيبي جورج ،في
كلمة ألقاها خالل الفعالية التي حضرها عدد كبير
من األطباء والممرضين العاملين في مستشفيات
ال ـكــويــت ،عــن سـعــادتــه بحقيقة أن «أب ـن ــاء الجالية
الهندية ،هم أكبر المتبرعين بالدم في الكويت».

وعبر جورج عن تقديره «لدور أبطالنا المجهولين
المتبرعين بالدم مثل األطباء والممرضين وغيرهم
من المهنيين الطبيين الذين يساعدون بصمت في
إنـقــاذ العديد مــن األرواح مــن دون السعي ًوراء أي
ش ـهــرة» .وأض ــاف أن «الـتـبــرع بــالــدم هــو حقا هدية
للحياة يمكن للفرد أن يقدمها آلخرين من المرضى
ً
أو المصابين ،كما يمكن لدمائنا أن تمنح شخصا
ً
ً
ً
قــريـبــا أو غــريـبــا يــومــا آخ ــر فــي الـحـيــاة ،وه ــو على
األرج ــح أحــد أفـضــل المشاعر الـتــي يمكن للمرء أن
يشعر بها على االطالق».
وفي ختام الحفل ،تم توزيع هدايا تذكارية على
الـمـتـبـ ّـرعـيــن بــالــدم ،والــذيــن بـلــغ عــددهــم نـحــو 250
ً
شخصا.

نظمت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية ،حملة تبرع بالدم
تحت شعار اليوم العالمي للتبرع بالدم ،صباح أمس في مبنى
الوزارة بمنطقة الرقعي ،بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى.
وأش ـ ــاد مــديــر إدارة ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة زي ــد الـمـنـيـفــي بــالــدور
المجتمعي الذي تؤديه وزارة األوقاف من خالل تفعيل مبدأ الشراكة
ً
مع مؤسسات المجتمع المدني ،مبينا أن اإلدارة تسعى إلى ترسيخ
مفهوم العمل اإلنساني والتطوعي ،وتعزيز التكامل االجتماعي
لدى جميع شرائح المجتمع.
وق ــال المنيفي ،إن هــدف الحملة األســاســي هــو تــأكـيــد أهمية
ً
التبرع بالدم في اليوم العالمي (للتبرع بالدم) ،الفتا إلى أن الحملة
ً
ً
القــت إقـبــاال كبيرا من جانب موظفي ال ــوزارة الذين تسابقوا من
أجل التبرع.

جانب من حملة األوقاف للتبرع بالدم

طلب استكمال جداول
خريجي «الصيفي»..
ً
إلكترونيا
●

«نقابة التعليم العالي» إلعادة النظر في تجميد األذونات
ً
ً
مصلحة العمل ،مشيرا إلى أن عددا من
الشركات الكبرى في بريطانيا أطلقت
ت ـجــربــة لـلـعـمــل  4أي ـ ــام ف ــي االس ـب ــوع،
وانطلقت التجربة منذ يونيو الجاري
ولـ ـ ـم ـ ــدة سـ ـت ــة أش ـ ـهـ ــر دون تـخـفـيــض
الرواتب.
وذكر أن هذه المبادرة التي يشرف
ع ـل ـي ـه ــا أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــون م ـ ــن ج ــام ـع ـت ــي
أوكـ ـسـ ـفـ ــورد وكـ ـمـ ـب ــري ــدج ،ب ـم ـســاعــدة
خبراء من كلية «بوستون» في الواليات
الـمـتـحــدة ،تـهــدف إل ــى تخفيف الـعــبء
عن الموظفين لتحقيق مــردود أفضل
للعمل.

ً
معيشة كريمة ،مشيدة بتعاون
ج ـهــود السلطتين التشريعية
والتنفيذية التي أثمرت الموافقة
على مشروع القانون الذي وافق
عليه مجلس األمة ،والذي يعزز
استدامة النظام التأميني بما
يـحـفــظ ح ـقــوق ال ـمــؤمــن عليهم
وي ــراع ــي األوض ـ ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة
للمتقاعدين.

اللجنة اطلعت على التقارير الفنية المعدة
مــن اسـتـشــاري الـمـشــروع حــول االسـتــام
ٔ
ٔ
االبتدائي لالعمال المذكورة ،مضيفا ان
اللجنة انتقلت بعد ذلك لزيارة ميدانية
ٔ
للكشف الـظــاهــري والـتــاكــد مــن جاهزية
ٔ
مواقع مشاريع االعمال المذكورة.

فيصل متعب

أع ـل ـن ــت ادارة الـ ـسـ ـج ــات فــي
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
بجامعة الكويت فتح باب تقديم
طلب استكمال الجدول الدراسي
للطلبة المتوقع تخرجهم الذين
لم يستكملوا جداولهم والراغبين
فــي التسجيل بالفصل الــدراســي
الصيفي على موقع عمادة القبول
والتسجيل اإللكتروني حتى 20
الـجــاري .وذكــرت االدارة في بيان
صحافي امس ان تسجيل الطلبة
المتوقع تخرجهم يكون عن طريق
النموذج االلـكـتــرونــي ،ولــن يعتد
بأي وسيلة اخرى لتقديم الطلبات
أو الحضور الشخصي ،ولــن يتم
النظر فــي طلبات التسجيل بعد
انتهاء الفترة المحددة.
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النواب يقضون ليلة االعتصام األولى في ظالم

ً
ً
اعتبروا أن تعمد قطع الكهرباء عن مجلس األمة ممارسة غير مقبولة سياسيا وأخالقيا

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

استياء في الميزانيات بسبب «فقدان النصاب»
عبدالصمد رفع اجتماع أمس المخصص للتصويت على ميزانيات
 45جهة ودعا الجتماع اليوم
● فهد تركي

بعض النواب المعتصمين في المجلس

فهد تركي

اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ــا اع ـت ـبــروه
ً
تعطيال ألح ـكــام الــدسـتــور وشــل
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـعـ ـب ــث
ب ـ ـم ـ ـق ـ ــدرات الـ ـ ــوطـ ـ ــن واالبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ش ـ ـعـ ــار
«االع ـت ـصــام فــي بـيــت األمـ ــة» ،نفذ
ن ـح ــو  17ن ــائ ـب ــا اع ـت ـص ــام ــا فــي
باحات المجلس وداخل مكاتبهم
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ابـ ـت ــداء م ــن ان ـطــاق
جلسة أمــس األول التي أقــر على
أثرها قانون المتقاعدين ومنحة
الـ ـ ــ 3آالف دي ـ ـنـ ــار ،ح ـي ــث ج ــاءت
ليلتهم األولى ظلماء وسط انقطاع
التيار الكهربائي بالمجلس.
وفي وقت انتقد المعتصمون
ما وصفوه بالممارسات السيئة
ال ـم ـم ـث ـل ــة فـ ــي اط ـ ـفـ ــاء ال ـك ـه ــرب ــاء
واألن ــوار والتكييف عليهم أثناء

العامة» :انقطاع
«األمانة ً
التيار يتم آليا للترشيد
قــال قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في األمانة العامة
لمجلس األم ــة ان مبنى صـبــاح األح ـمــد ألع ـضــاء الـبــرلـمــان من
المباني الذكية المبرمجة على إطفاء األنوار وتخفيف األحمال
الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية.
وأكد القطاع ،في بيان أصدره أمس ،أن إطفاء األنوار وتخفيف
األحمال الكهربائية يتم آليا بالمبنى وهو نظام معمول به منذ
ً
التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء
افتتاحه عام  ،٢٠١٦وذلك
من أجل ترشيد استخدام الطاقة في المباني الذكية.

●

م ـب ـي ـت ـهــم ،ن ـفــت أم ــان ــة الـمـجـلــس
حدوث ذلك بشكل متعمد ،معتبرة
أن االن ـق ـط ــاع نــاجــم ع ــن سـيــاســة
الترشيد اإللكترونية.
ولـ ـف ــت ال ـم ـع ـت ـص ـمــون إل ـ ــى ان
األمـ ـ ــر ل ــم ي ـق ــف ع ـن ــد هـ ــذا ال ـح ــد،
ان ـم ــا ت ـ ـجـ ــاوزه إلـ ــى م ـن ــع دخ ــول
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ال ـ ــى م ـج ـلــس األم ــة
بسبب االعتصام ،وهو ما اعتبره
الـ ـن ــائ ــب عـ ـب ــدالـ ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري
ً
«تصرفا غير مستغرب من رئيس
ال ـم ـج ـلــس م ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ،فهو
ل ــم ي ـح ـتــرم ال ــدس ـت ــور والــائ ـحــة
واألعراف في قاعة عبدالله السالم،
لذلك لــم ينتظر منك أحــد حماية
استقاللية مبنى البرلمان ورمزيته
ً
كونه بيتا للشعب».
وقـ ــال ال ـنــائــب خــالــد الـمــونــس
إن «الـ ـ ـع ـ ــادة ج ـ ــرت ب ـ ـعـ ــدم قـطــع
الـكـهــربــاء عــن مكاتب ال ـنــواب في
ً
حال وجودهم ،وأتذكر جيدا أنني
خرجت من مكتبي ليلة استجواب
رئيس الوزراء بعد منتصف الليل
في وجود اإلنارة وكافة الخدمات»،
م ـع ـت ـبــرا أنم ــا ي ـح ــدث «اس ـل ــوب
ً
رخ ـيــص وغ ـيــر مـقـبــول سياسيا
ً
وأخالقيا ودليل على أن السلطة
المطلقة مفسدة مطلقة».
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب الصيفي
ا لـ ـ ـصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــي ان «مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ــول
المواطنين إلى مبنى مجلس األمة
وإلغاء تصاريح الزيارة من مكاتب
ال ـنــواب أمــر طبيعي ينسجم مع
سياسة مرزوق الغانم في تطويع

السلطة التشريعية لخدمة رغباته
وح ـ ــرم ـ ــان الـ ـشـ ـع ــب مـ ــن ح ـقــوقــه
وتحويل مجلس األمــة مــن مكان
ِّ
معبر عن إرادة الشعب الى مبنى
يمارس فيه قمع الرأي اآلخر.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،خـ ــاطـ ــب ال ـن ــائ ــب
م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــر رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
سمو الشيخ صـبــاح الخالد بأن
«كــل هــذا األمــر الــذي يحصل اآلن
هو بسبب قرارك بجلسة االفتتاح
الذي خالف اإلرادة الشعبية بدعم
شخص للرئاسة فــاقــد لألخالق
والقيم التي ُج ِبل عليها الشعب
الكويتي وعرقلة لجان التحقيق
بتجاوزاته وتجاوزات اقربائه في
جلسة االفتتاح ،وعساك متحسف
وح ــاس ــس ب ـس ــوء قـ ـ ــرارك وال مو
هامك؟».
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ح ـس ــن ج ــوه ــر:
«بعد الفشل الذريع في تحصين
وح ـمــايــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـمـقــال
باألغلبية البرلمانية يأتي االنتقام
الرخيص بتعطيل خدمة اإلنــارة
عن مكاتب النواب المعتصمين!»،
معقبا« :مستمرون بــإذن الله في
االنتصار للدستور والمكتسبات
الشعبية».
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
مـهـنــد ال ـس ــاي ــر إنـ ــه «مـ ــن منطلق
مسؤوليتنا في الحفاظ على إرادة
األم ـ ــة ومــؤس ـس ـت ـهــا الـتـشــريـعـيــة
ومكتسباتها الدستوريةاخترنا
االعـ ـتـ ـص ــام داخ ـ ــل م ـكــات ـب ـنــا فــي
تـعـبـيــر سـلـمــي وح ـض ــاري بعيد

الصقعبي :نعيش في بلد بـ «التكليف» ...وبرلمان معطل
علي الصنيدح

أكد النائب عبدالعزيز الصقعبي ،ان اعتصام النواب في مجلس األمة
أتى بطريقة سلمية وحضارية؛ احتجاجا على تردي االوضاع وتعطيل
دستور  ،62مضيفا «نحن عايشين في بلد بـ (التكليف)».
وقال الصقعبي ،في تصريح أمس« :نحن نعيش في وضع سياسي
َّ
مشلول ،والبلد ليس فيه حكومة منذ  71يوما ،ولم ُيكلف رئيس وزراء
جديد لتشكيل حكومة جديدة ،وهي سابقة تاريخية تشهدها الحياة
السياسية الكويتية» .وأضاف أن «أكثر من  100منصب قيادي شاغرة
من وكالء ووكالء مساعدين ورؤساء جهات وغيرهم ،وبعض المناصب
شاغرة منذ سنة وأكثر ،فنحن نعيش في بلد البرلمان الــذي يمثله
معطل ،فعمل المجلس منذ انتخابه  212يوما ،وتم تعطيله اكثرمن

 262يوما بسبب استقالة  3حكومات متعاقبة ،اي ان ايــام التعطيل
اكثر من االيام التي عملنا فيها».
وتابع «نحن نعيش في أزمــة أسعار طاحنة وتعيينات معطلة،
وإس ـكــان متأخر وت ــردي خــدمــات وحــالــة سيئة جــدا دفعتنا كنواب
لالعتصام والمبيت في بيت األمــة ،اعتراضا على ما يحدث من ٍّ
تعد
وعــدم احـتــرام لمواد الدستور ونصوصه بوسيلة اعـتــراض سلمية
ُحضارية مقبولة ،ومع األسف الشديد ،بتعسف من رئيس المجلس
قطعت الكهرباء ُ
ومنع المواطنون والضيوف من دخول مجلس االمة
من رئيسه في تعامل طفولي مع المشهد السياسي».
وأكد «نحن مستمرون ،وبدعم المواطنين سنحقق الهدف من هذا
االعتصام ،ليرجع البرلمان يمارس دوره الطبيعي تشريعا ورقابة،
وترجع الحياة الديموقراطية كما أرادها دستور .»62

الحميدي يسأل المضف
عن قرارات الندب

بدر الحميدي

وجـ ــه ال ـن ــائ ــب بـ ــدر الـحـمـيــدي
س ـ ــؤاال إل ــى وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ــر
التعليم العالي والبحث العلمي
د .ع ـلــي ال ـم ـض ــف ،ب ـش ــأن ال ـق ــرار
الوزاري ( )2017/ 160بإلغاء جميع
قرارات ندب وتكليف جميع أعضاء
ال ـه ـي ـئــة الـتـعـلـيـمـيــة الـمـنـتــدبـيــن
والمكلفين خارج مراكز عملهم.
وطلب الحميدي تزويده بجميع
قرارات تكليف وندب أعضاء الهيئة
التعليمية خارج مراكز عملهم بمن
فيهم موجهو الكشافة ،بعد صدور
القرار الوزاري ،ومبررات ندبهم ،كل
حالة على حدة ،وجميع المنتدبين
مــن الهيئة التعليمية فــي ديــوان
ال ـ ـ ـ ــوزارة وخ ـص ــوص ــا الـمـكـلـفـيــن
بـمـكــاتــب ال ـق ـيــادي ـيــن والـقــائـمـيــن
باألعمال اإلدارية ،مثل السكرتارية
واألمن والسالمة ،ومدى قانونية
مخالفة ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري السابق
ذكره.
وطـلــب تــزويــده أيـضــا بجميع
مخالفات ديــوان المحاسبة بهذا
الشأن ،وجدية وزارة التربية في
الــرقــابــة المسبقة والــاحـقــة على
تفعيل ال ـق ــرار ال ـ ـ ــوزاري ،وجميع
مراسالت الــوزارة لديوان الخدمة
ال ـمــدن ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بمعلمي
الـ ـت ــربـ ـي ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة ال ـم ـن ـتــدب ـيــن
كـمــوجـهــي ك ـشــافــة ،م ــع تــوضـيــح
الـ ـق ــرارات الـفـنـيــة واإلداري ـ ــة حــول
وجـ ـ ــود ت ــوج ـي ــه ال ـك ـش ــاف ــة ضمن
الهيكل الرسمي للوزارة المعتمد
رسميا بإدارة الترتيب في الديوان.

عن أي صدام أو حشود شعبية قد
تتعرض لألذى ،ولكن يأبى رئيس
ً
ال ـم ـج ـلــس اال أن ي ـض ـيــف سـبـبــا
ً
ج ــدي ــدا ألس ـبــاب كـثـيــرة تــؤكــد أن
الكرسي أكبر منه ومن تصرفاته».
وكشف النائب أسامة الشاهين
انه «تم قطع األنوار الرئيسية عن
مـكــاتــب ال ـن ــواب ودورات الـمـيــاه
وممرات مبنى النواب ،وال يعمل
حاليا إال أنوار الطوارئ واألنوار
الجانبية»
امــا النائب شعيب المويزري
فقال ان «الغانم يستخدم حرس
المجلس لطرد سكرتارية النواب
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــن وال ـص ـح ـف ـي ـي ــن
وي ـصــدر اوامـ ــره بمنع العاملين
في المجلس من توصيل الوجبات
ال ـغــذائ ـيــة ال ـتــي يـطـلـبـهــا ال ـنــواب
المعتصمون ،وتم إطفاء االضاءة
في المكتب والحمام ،أجلكم الله،
وتشغيل فقط اضــاءة األباجورة
وال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،وه ـ ـ ـ ــذا م ـس ـت ــوى
الـعـقـلـيــات ال ـتــي تـتـحــالــف معها
السلطة».
وقــال النائب ثامر السويط إن
«المجلس حصن األمــة وهــو رمز
اإلرادة الشعبية ،واعتصامنا جاء
ً
إيمانا بهذه اإلرادة واحتكاما لها،
والرئيس الذي يقطع الكهرباء عن
المبنى أمس (األول) ويمنع اليوم
(أمس) تصاريح دخول الضيوف
بشكل يثير الشكوك حــول قــواه،
ً
وسيظل صغيرا أمام قامة الكويت
الكبيرة وتطلعات شعبها الحر
العظيم».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
العازمي« :بعد إطفاء اإلضاءة عن
مبنى النواب اآلن فصلوا التكييف
عن جميع المكاتب ،ونقول لرئيس
المجلس إن تصرفاتك لن تزيدنا
اال اص ـ ــرارا ع ـلــى االس ـت ـم ــرار في
الدفاع عن المكتسبات الدستورية
والمطالبة برحيلك».
أما النائب احمد مطيع فاعتبر
أن «الحكومة تبتزنا وأتت بـ 500
مليون دينار وتقول تريدون منحة
المتقاعدين صــوتــوا على ال ــ500
مليون ،وهذا لم يتم» ،مشيرا الى
ان االعتصام النيابي جاء انتصارا
ل ــأم ــة ورفـ ـض ــا لـتـعـطـيــل اح ـكــام
الدستور رغم كل الممارسات.

ف ــي وق ـ ــت ل ــم ي ـك ـتــب لـلـجـنــة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات االجـ ـتـ ـم ــاع أم ــس
ل ـم ـنــاق ـشــة وإق ـ ـ ـ ــرار م ـي ــزان ـي ــات
ج ـهــات مستقلة مـلـحـقــة بسب
فقدان النصاب؛ مما أثار حفيظة
رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب عــدنــان
عبدالصمد ألهمية االجتماع،
ف ـق ــد دعـ ــت ال ـل ـج ـنــة م ــن جــديــد
الجتماع اليوم لحسم إقرار تلك
الميزانيات.
وقال رئيس لجنة الميزانيات
وال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي ال ـنــائــب
عدنان عبدالصمد ،في تصريح
صحافي ،إنه تم تأجيل اجتماع
اللجنة أمــس ،لفقدان النصاب،
ً
والــذي كان مقررا فيه إقــرار 45
ميزانية مستقلة وملحقة.
ودع ـ ــا ع ـبــدال ـص ـمــد أع ـض ــاء
اللجنة إلــى حـضــور االجتماع
المقبل إلقــرار تلك الميزانيات،
ً
موضحا أن اللجنة عقدت خالل
ً
ً
هذه الدورة  35اجتماعا رئيسيا
و 4اجتماعات فرعية.
وذكـ ــر أن ه ـنــاك اجـتـمــاعــات
أخـ ــرى مـكـثـفــة عـقــدهــا موظفو
المكتب الفني للجنة الميزانيات
ً
وال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي ،مـشـيــرا
إل ـ ـ ــى أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة عـ ـل ــى وش ــك
االنـتـهــاء مــن الميزانية العامة
لـلــدولــة والـمـيــزانـيــات الملحقة
والمستقلة.
وتـ ــابـ ــع« :كـ ـن ــا ن ــأم ــل ووفـ ــق
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
األمــة أن نرسل الميزانيات في

عدنان عبد الصمد

م ــوع ــد أقـ ـص ــاه  20م ــن الـشـهــر
ال ـجــاري بعد التصويت اليوم
ع ـل ــى ال ـم ـي ــزان ـي ــات الـمـسـتـقـلــة
والملحقة».
و ط ـ ـ ــا ل ـ ـ ــب وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
بسرعة إرسال التعديالت على
الميزانية العامة للدولة وتزويد
ال ـل ـج ـنــة ب ـه ــا ح ـت ــى ي ـت ــم إقـ ــرار
ً
الميزانية العامة للدولة ،مؤكدا

جاهزية اللجنة إلقرارها.
ودع ـ ــا ع ـبــدال ـص ـمــد أع ـض ــاء
ال ـل ـج ـن ــة إلـ ـ ــى أه ـم ـي ــة ح ـضــور
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل إلق ـ ـ ـ ــرار
والـتـصــويــت عـلــى  45ميزانية
ح ـت ــى ي ـت ــم االل ـ ـتـ ــزام بــال ـمــوعــد
المحدد إلرسالها إلــى مجلس
األمة.

أعضاء «الميزانيات» في دور االنعقاد الثاني
عدنان عبدالصمد رئيس اللجنة ،ويوسف الغريب
مقررها ،وأعضاؤها ،حمود مبرك ،وخالد المونس ،وبدر
المال ،وعلي القطان ،وشعيب المويزري.

المطير يستفسر عن النظام األساسي التحاد الكرة
وجه النائب محمد المطير سؤاال إلى وزير
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون
الشباب محمد الراجحي ،بشأن اعتماد النظام
األساسي التحاد كرة القدم.
وت ـس ــاء ل الـمـطـيــر« :ه ــل عـقــد مـجـلــس إدارة
الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــريــاضــة اج ـت ـمــاعــا بــرقــم ()9
بالتمرير في  2022/4/7العتماد النظام األساسي
التحاد كرة القدم؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب،
يــرجــى ت ــزوي ــدي بــأسـمــاء األع ـض ــاء الموقعين
على المحضر المذكور ،وبصورة ضوئية عن
الـمـحـضــر ذاتـ ــه ،وه ــل ي ـجــوز قــانــونـيــا اعـتـمــاد
النظام األساسي بالتمرير؟».
وت ــاب ــع« :وإذا كــانــت ه ـنــاك ضـ ــرورة بــاألمــر،

يرجى توضيح مــدى ال ـضــرورة فــي ذلــك ،وهل
ك ــان ــت ص ـفــة الـ ـض ــرورة م ــوج ــودة ف ــي الـكـتــاب
المرسل من االتحاد الدولي واالتحاد الكويتي
لكرة القدم إلى الهيئة العامة للرياضة؟ وهل تم
إرسال النظام األساسي إلدارة الفتوى والتشريع
وأخذ االعتماد الالزم ومدى تطابقه مع القوانين
وال ـت ـشــري ـعــات الـ ـص ــادرة ع ــن مـجـلــس األم ـ ــة؟»،
مضيفا «إذا كــانــت اإلجــابــة بــاإليـجــاب ،يرجى
تــزويــدي بـصــورة ضوئية مــن الكتاب المرسل
إلى الفتوى والتشريع ،وجميع المراسالت مع
االتحاد الدولي بهذا الخصوص ،وتاريخ انتهاء
مدة أعضاء مجلس إدارة هيئة الرياضة وأسماء
األعضاء الدائمين».
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حين كان صوت أحمد سعيد
«يلعلع» في سماء العروبة
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
بحث الدكتورة النشيطة نور محمد الحبشي بعنوان «إذاعة صوت
العرب ودعم الفكر الناصري في منطقة الخليج» أعادني إلى أيام
النكسة في  5حزيران (يونيو) عام  ،1967يومها كنت أعمل في مجلة
«الحوادث» اللبنانية لصاحبها األستاذ سليم اللوزي ،وكانت تتخذ
ً
من منطقة كورنيش المزرعة في بيروت مقرا لها ،وفي حينه توزع
الزمالء في صالة التحرير التي تعلوها صورة لجمال عبدالناصر
إلى مجموعتين :األولى بقيادة إلياس سحاب ،وهم يستمعون على
مدار الساعة إلى صوت أحمد سعيد ،من إذاعة «صوت العرب» يتلو
البيانات العسكرية بصوته الـجـهــوري ،وقــولــه إن طــائــرات العدو
تتساقط كالعصافير في الوقت الذي كانت فيه الطائرات العسكرية
المصرية تتهاوى على المدارج دون أن تتمكن حتى من اإلقالع! ألنهم
كانوا ينتظرون العدو من الشرق فجاءهم من الغرب! وكلما كانوا
يستمعون إلى بيان عسكري جديد سارعوا إلى التصفيق والتهليل
وبصوت عــال ،أمــا المجموعة الثانية والمنزوية في آخــر الصالة
فيتزعمها رسام الكاريكاتير نيازي جلول وكنت إلى جانبه ومعه
نشنف آذاننا وبصمت إلى إذاعة الـ(بي بي سي)« ،هنا لندن» والتي
كانت أخبارها تأتينا كالصدمة وعدم التصديق!
المهم في اليوم التاسع من يونيو  1967خرجت الجماهير إلى
الـشــوارع العربية ومنها الـشــارع البيروتي والعاملون فــي مجلة
«ال ـح ــوادث» يرفعون ص ــورة جـمــال عبدالناصر الـتــي نزعوها من
صالة التحرير ولم تعد بعدها إلى مكانها ،وهم يطالبون بعودة
عبدالناصر عن االستقالة.
لــم يـمــض عـلــى تـلــك الــواقـعــة س ــوى أشـهــر حـتــى اس ـتــدار سليم
اللوزي بتوجهاته السياسية نحو المعسكر الغربي ،وبدأ سلسلة
من االنتقادات والمراجعات الجريئة للمرحلة الناصرية وباألخص
لدور أحمد سعيد الذي ارتسم في أذهان ماليين المستمعين العرب
بأنه كان صورة مطابقة للنهج الناصري وبشعارات سقطت منذ
ً
اليوم األول من حرب  5حزيران (يونيو)  1967وبقي اسمه مرسوما
ً
ً
في الذاكرة .ما قدمته د .نور الحبشي كان عمال جيدا سلطت فيه
الضوء على تلك المرحلة المفصلية من تاريخ مصر والعرب واختارت
ً
«الكويت نموذجا» تقول في بحثها وبتصرف:

«كان المد القومي العربي عالمة فارقة في الكويت منذ النصف
الثاني من خمسينيات القرن المنصرمً ،فكانت خطابات الرئيس
جمال عبدالناصر تلقى قبوال ورواج ــا هنا ،وكــان الكويتيون
كغيرهم من العرب يدعمون مصر في مواجهة العدوان الثالثي
عليها عام 1956م ،وعلى الرغم من أن الرئيس جمال عبدالناصر
لم يقم بزيارة أي إمــارة من إمــارات الخليج العربي عــدا مــروره
الخاطف بالبحرين في طريق عودته من باندونغ ومن بعد ذلك
زيارته إلى الظهران في شرق المملكة العربية السعودية على أثر
أحداث السويس.
وكان إلذاعة صوت العرب الالعب األساسي في تلك المعادلة
السياسية دور كبير واستثنائي في جعل مصر والرئيس جمال
عبدالناصر نـجــوم المرحلة ،فكانت اإلذاع ــة موجهة للشباب،
وكانت حمالتها الدعائية لمواجهة اإلنكليز والصدام معهم بشكل
ملحوظ ،ورغم أن الكويت تتمتع بمعاهدة الحماية الموقعة مع
بريطانيا منذ عام 1899م فإن إذاعة صوت العرب استطاعت ،بل
نجحت في أن تعبر الحدود الجغرافية ،وأن تصل لكل العرب من
المحيط إلى الخليج وهي تدعو إلى طرد االستعمار بأشكاله
المتعددة واستقطاب العناصر الوطنية ،بحيث تتوافق رؤاها
مع أفكار عبدالناصر التي ينادي بها ،وكانت قضية فلسطين
في المقدمة .عموما كانت الساحة الكويتية بيئة خصبة وقد
استوعبت مضامين الخطابات والشعارات الرنانة التي تصدر
عن إذاعــة صوت العرب في القاهرة ،لذا تم وضع خطة وبطلب
من عبدالناصر نفسه لتأسيس إذاعــة صــوت العرب حيث كان
ميالدها عام 1953م ومقر بثها في العاصمة المصرية ،وباستهالل
طاف أرجاء المنطقة مطلعه (أمجاد يا عرب أمجاد) ،جرى تكليف
ضابط المخابرات فتحي الديب بذلك ووضع لها تصورا كامال.
وقــع االخـتـيــار على الـمــذيــع أحـمــد سعيد وسـمــي البرنامج
«صوت العرب» ،لقد كانت خطة مخابراتية بامتياز دقيقة جدا
لجذب المستمعين».

أعضاء «الناتو» يعيدون النظر في براعة روسيا العسكرية
ق ــرأ كــريـسـتــوفــر س ـكــالــوبــا ،خ ــال عمله
في البنتاغون طــوال عقد ونصف ،تقارير
ُ
ُ
وتقييمات ال ت َع ّد وال تحصى حول الجيش
ّ
تصديه لقوات حلف الناتو،
الروسي وطريقة
لكنه يحمل رسالة جديدة إلى المخططين
الدفاعيين بعد رحيله من منصبه ومراقبته
ّ
تعثر الغزو الروسي ألوكرانيا منذ أشهر:
ُ
«كــل واحــد من تلك التقييمات التي قرأتها
ً
في آخر عشر سنوات كان خاطئا».
في جميع أوساط الناتو ،بدأ المخططون
الــدفــاع ـيــون ي ـع ـيــدون تـقـيـيــم ق ــوة موسكو
العسكرية فــي إط ــار خـطــط ال ـط ــوارئ التي
ّ
يحضرونها في حال اندالع حرب تقليدية
ب ـي ــن ال ـح ـل ــف وروسـ ـ ـي ـ ــا ،ول ـ ــو أنـ ـه ــا تـبـقــى
مستبعدة ،فقد ب ــدأت إع ــادة التقييم غــداة
االنتكاسات العسكرية الروسية المحرجة
فــي أوكــران ـيــا ،أو مـنــذ أن اتـضــح اسـتـعــداد
الكرملين إلطالق غزو عسكري شامل.
استنتج المخططون الدفاعيون في أبرز
َ
عواصم «الناتو» أنهم أخفقوا في فرضيتين
َ
أساسيتين طوال سنوات ،وفي مقابلة مع
صـحـيـفــة «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» ،ي ـق ــول أمـيــن
ع ــام حـلــف «ال ـنــاتــو» الـســابــق ،أن ــدرس فــوغ
ً
راسموسن« :أوال ،من الواضح أننا بالغنا
ف ــي ت ـقــديــر قـ ــوة ال ـج ـيــش الـ ــروسـ ــي ،ورغ ــم
االستثمارات الهائلة في المعدات العسكرية
وإعـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح ق ــواع ــد ســوف ـيــات ـيــة قــدي ـمــة،
ً
ً ً
ً
ً
شاهدنا جيشا روسيا ضعيفا جدا ،ثانيا،
ي ـبــدو أن ـنــا اسـتـخـفـفـنــا بــوحـشـيــة الــرئـيــس
فالديمير بوتين وطموحاته».
يتعلق أحــد الـسـيـنــاريــوهــات المحتملة
ب ــاس ـت ـع ــداد جـ ـي ــوش «الـ ـن ــات ــو» م ـن ــذ وق ــت
طويل لالستيالء على أراضي دول البلطيق
ً
سريعا ،في الجناح الشرقي الهش للناتو.
ّ
خطط أعضاء الحلف السترجاع تلك الدول
مــن الـقــوات الــروسـيــة وتــدربــوا على تنفيذ
عمليات مماثلة ،على افـتــراض أن روسيا

تستطيع التفوق على جيوش الحلف بسرعة
واالستيالء على األراضي قبلها.
ل ـكــن ب ـعــد م ـش ــاه ــدة سـ ــوء أداء ال ـق ــوات
ال ــروسـ ـي ــة ضـ ــد ال ـج ـي ــش األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ب ــدأ
بعض المخططين الدفاعيين األميركيين
والغربيين يشجعون «الناتو» على إعــادة
تـقـيـيــم ت ـلــك ال ـخ ـط ــة :م ــن خـ ــال اسـتـعـمــال
التركيبة المناسبة من قوات الحلف وهياكل
القيادة والمعدات العسكرية في البلطيق،
ي ـم ـك ــن ردع أي غ ـ ــزو مـ ــن ج ــان ــب الـ ـق ــوات
الروسية ،وفي المقابل أصبحت محاوالت
روسيا غــزو أراضــي «الناتو» في البلطيق
ً
عملية مستبعدة فجأة.
ي ـص ـعــب ال ـت ـح ـقــق م ــن ح ـج ــم ال ـخ ـســائــر
البشرية التي تكبدها الطرفان خالل الحرب
الروسية في أوكرانيا ،لكن من الواضح أن
روسيا تكبدت خسائر هائلة حتى اآلن ،وأكد
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي
م ـق ـتــل ن ـحــو  30ألـ ــف ج ـن ــدي روسـ ـ ــي ،لكن
تـقــد يــرات الحكومة البريطانية تشير إلى
اق ـتــراب ذل ــك ال ـعــدد مــن  15أل ـفــا ،وم ــع ذلــك،
تحتفظ موسكو حتى اآلن بعدد احتياطي
هائل من العسكريين والمجندين ،حتى لو
كانوا يفتقرون إلى التدريبات والمعدات ،وال
تنوي على ما يبدو االنسحاب من الحرب.
َ
م ـ ـ ـ ّـرت ال ـ ـحـ ــرب حـ ـت ــى اآلن ب ـمــرح ـلــت ـيــن
َ
مختلفتين :هـجــوم أو ل ــي على كييف بناءً
على اف ـتــراض مغلوط مـفــاده أن الحكومة
األوكــرانـيــة قــد تسقط خــال أي ــام مـعــدودة،
واستمرار القتال في إقليم «دونـبــاس» في
شرق أوكرانيا ،حيث تأثر مسار العمليات
بأداء كبار الضباط العسكريين الروس.
يقول مايكل كوفمان ،خبير فــي شــؤون
ال ـج ـيــش ال ــروس ــي ف ــي «م ــرك ــز الـتـحـلـيــات
البحرية»« :فــي أولــى مراحل الـحــرب ،كانت
أكبر مشكلة تتعلق بطبيعة الخطط أكثر
م ــن ال ـج ـيــش ،لـكـنـنــا أصـبـحـنــا ال ـي ــوم أكـثــر

قــدرة على تقييم قــدرات الجيش الروسي».
خـ ـ ــال الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـق ــت إطـ ــاق
ال ـ ـحـ ــرب ،س ـ ــاد إجـ ـم ــاع واسـ ـ ــع ف ــي ال ـغ ــرب
مـفــاده أن الـمـقــاومــة العسكرية األوكــرانـيــة
ً
ً
ستنهار سريعا إذا أطلقت روسيا هجوما
ً
شــامــا ،لكن الـمـقــاومــة األوكــران ـيــة الفاعلة
وال ـم ـت ـمــاس ـكــة أث ـب ـت ــت أن ت ـل ــك ال ـتــوق ـعــات
غ ـيــر ص ـح ـي ـحــة ،وفـ ــي م ـط ـلــق األحـ ـ ـ ــوال قــد
ي ـج ــد «الـ ـن ــات ــو» ص ـع ــوب ــة ف ــي اس ـت ـخــاص
ً
دروس مباشرة من الصراع نظرا إلى وفرة
المتغيرات فيه.
برأي تيم تاونساند ،وهو مسؤول سابق
ف ــي ال ـب ـن ـتــاغــون وخ ـب ـيــر ف ــي األمـ ــن الـعــابــر
لألطلسي ،قد يتصاعد أي صــراع محتمل
بـيــن روس ـيــا و«ال ـنــاتــو» ،ول ــو أن ــه مستبعد
حتى اآلن ،فيتجاوز حدود القتال الحاصل
ً
في أوكرانيا راهنا بين القوات البرية ويزيد
احـتـمــال أن تتكل روس ـيــا عـلــى ترسانتها
النووية التي لم تخضع لالختبار بعد.
يقول تاونساند إن روسيا لم تستعمل
ً
ً
جزءا كبيرا من قدراتها العسكرية في هذه
الحرب حتى اآلن ،ويجب أال يفترض «الناتو»
ّ ً
ً
ـدربــا
أن عـ ــددا أص ـغــر مــن ج ـنــوده األك ـثــر تـ
يستطيع ال ـص ـمــود ف ــي وج ــه ق ــوة روسـيــة
ً
غازية وأكبر حجما ،لذلك يجب أال يتنفس
ّ
«الناتو» الصعداء لمجرد أن الجيش الروسي
ّ
تعثر في أوكرانيا.
في النهاية ،يستنتج تاونساند« :اتكلت
روس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ف ــرضـ ـي ــات غ ـب ـي ــة ان ـع ـس ـكــت
ً
سلبا على أدا ئ ـهــا ،لكننا قمنا بفرضيات
ً
غبية أيضا حول برنامج تحديث الجيش
الروسي ،كما تتعدد األسباب التي تقنعنا
ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ــأن الـ ـ ـ ــروس غ ـي ــر أك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ...لـكـنـنــا
س ـن ـت ـعــامــل مـ ــع دب ج ــري ــح ال ي ـ ــزال بــالــغ
الخطورة».
* «فورين بوليسي»

د .سلطان ماجد السالم
ت ـطــرقــت ف ــي ال ـســابــق إل ــى ال ـحــاجــة ال ـمــاســة إلي ـجــاد
مــوا صـفــات قـيــا سـيــة و مـثــا لـيــة للمنتجات ا لـنــا جـمــة من
عمليات إعادة التدوير وخالفه داخل الدولة ،باإلضافة
إلى الحاجة إلى إيجاد سبل تعاون مشترك لتسويقها،
بل أ شــرت إ لــى ضــرورة إيجاد ســوق ‹ أخضر ‹ مشترك
لـمـثــل ه ــذه الـمـنـتـجــات ع ـلــى م ـس ـتــوى مـنـطـقــة الـخـلـيــج
العربي ككل ،ففي واقع الحال بما أننا نفتقر الى بنية
تحتية إلدارة المخلفات في وجود خطة متكاملة على
ً
مستوى ا لــدو لــة ،فإننا ما زلنا بحاجة ماسة جــدا إلى
مواصفات قياسية لما يتم إنتاجه من عمليات إدارة
ً
النفايات سواء كانت وقودا أو طاقة أو حتى منتجات
ً
ً
يمكن أن تدخل السوق المحلي والخليجي شيئا فشيئا.
وعـلـيــه ف ــإن أول ــى ال ـخ ـطــوات يـجــب أن ت ـكــون وضــع
خطة إلدارة النفايات ،وما يمكن إنتاجه منها والتعاون
الجاد بين مؤسسات الدولة المعنية ،بل النظر الجاد
في استخالص الوقود المتجدد منها والطاقة وإيجاد
حلول تقنية لتخفيف األعباء على البيئة ،وهذا بطبيعة
الحال سيسد الحاجة والطلب على الكثير من المنتجات
ً
والطلب المتجدد عليها محليا كالعبوات والكرتون
وا لــورق ،ولكن إن أرد نــا أن نأخذ المسألة بجدية أكثر
و جــب علينا إ يـجــاد سبل تـعــاون مــع أشقائنا فــي دول
الخليج لمثل هــذه ا لـصــادرات وا ل ــواردات التي ستزيل
الكثير من العوائق التقنية ،وتخفف التكاليف اإلنشائية
والتشغيلية كذلك.
ً
ً
ً
ول ـع ــل م ــن ال ـم ـف ـيــد أيـ ـض ــا أن ن ـجــد س ــوق ــا خـلـيـجـيــا
ً
مـشـتــركــا يـتـســم بـصـبـغــة ت ـعــاون فـيـمــا يـخــص اإلن ـتــاج
والتوزيع للمنتجات المنبثقة من مواد معاد تدويرها،
ً
فتصبح المسألة فعال جادة وحقيقة توجد فرص عمل،
ّ
وتدشن صناعات وطنية وجب التفكير في أخذها جديا.
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـع ــي أن ا لـ ــو قـ ــود األ حـ ـ ـف ـ ــوري لـ ــن ي ـ ــدوم،
وليس له أ ســواق مستدامة ،ومن جهة أ خــرى علينا أن
نحافظ على ما تبقى لنا من إرثنا البيئي ،وأن نتخذ
خطوات جادة في إعادة ترميمها إن صح التعبير من
خــال التفكير الجاد إل عــادة التدوير ،فــ› ســوق أخضر
ومواصفة قياسية ‹ قد تكون ‹ الخلطة السرية ‹ لقادم
ً
ً
األيام خليجيا بل حتى أمميا .
على الهامش:
ما بين دستورية الجلسة من عدمها أ قــرت ا ل ــ3000
آالف دي ـنــار لـلـمـتـقــاعــديــن ،ولـكــن مـســألــة الـ ــ 500مليون
المطلوبة من التأمينات تضع ألف عالمة استفهام على
نهج الحكومة المستقيلة؟
هامش أخير:
خرج علينا خبر كان قد نشر منذ ثالثة أيام ،تمنيت
ً
شـخـصـيــا أن يـكــون كــذبــة أبــريــل فــي يــونـيــو ،م ـفــاده أن
ً
وزارة التجارة تغلق محال يبيع صليبا من ذهب!! نفت
الوزارة هذا الخبر لكنها صرحت بإغالق محل للذهب
ً
ً
كان قد باع رمزا للبوذية!! شخصيا اشتريت ما يشبه
صليب الذهب ذاك كهدية في سابق األيام وفي أكثر من
مناسبة ،وكذلك ال أعتقد أن لمثل هذا التصرف صبغة
دستورية أيضا ،ولكن يبقى السؤال عن مدى دستورية
ً
مـنــع رم ــز الـبــوذيــة مــن ال ـت ــداول؟! م ــاذا لــو ك ــان كويتيا
هو من أراد أن يشتري الرمز البوذي؟! أليس له قانون
ومنظومة تحميه؟! أتمنى أن تحمي الدولة مواطنيها
ومقيميها من كل األديان.

سامية حسن*

سورها العظيم
الصين تواجه انعدام الثقة في الصحة العامة بحجم ِ

يعاني سكان المناطق الحضرية في الصين من تدابير وقائية تعد من
صرامة فيما يتعلق بوقف انتشار عدوى كوفيد،19
بين أكثر اإلجراءات
ُ
فلمدة  60يــومــا متتالية ،فــرضــت إجـ ــراءات إغ ــاق صــارمــة على سكان
«شنغهاي» البالغ عددهم  27مليون نسمة ،ولم يشمل اإلغالق هذه المدينة
فقط ،فخالل ذروة موجة ( Omicron BA.2أوميكرون بي إي ،)2.في أبريل
ومايو ،خضعت  45مدينة يقطنها ما معدله اإلجمالي  373مليون شخص
إلجراءات اإلغالق نوعا ما ،ويتجاوز هذا المعدل مجموع سكان الواليات
المتحدة ( 329.5مليون نسمة) وكندا ( 38مليون نسمة) و 83في المئة من
سكان االتحاد األوروبي ( 447مليون نسمة).
وأحدثت استراتيجية «صفر كوفيد» التي اعتمدتها الصين اضطرابا
أضر باقتصادها وشعبها ،ولكن موجة «أوميكرون» سلطت الضوء أيضا
على استمرار تعرض السكان المسنين لإلصابة بالفيروس ،واعتبارا من
 2يونيو لم يتلق  40في المئة من األشخاص الذين تزيد أعمارهم على
 60عاما -ما يقارب  95مليون شخص -جرعاتهم من لقاح كوفيد ،19على
الرغم من أنهم أكثر عرضة لإلصابة بمرض حاد والوفاة بسبب الوباء.
إن أح ــد أس ـبــاب انـخـفــاض مـعــدل التطعيم هــو ببساطة أن السكان
الصينيين تـعــودوا على المعدالت المنخفضة لـعــدوى كوفيد 19على
مــدار العامين الماضيين ،واآلن بعد أن ظهرت موجة «أومـيـكــرون» ،من
المفترض أن يــؤدي ارتفاع خطر عدم التطعيم إلى زيــادة التطعيم بين
كبار السن إلى حد ما.
ومع ذلك ،هناك سبب آخر يفسر انخفاض معدل التطعيم في فئة كبار
السن ،وهو أن الكثيرين يخافون من آثاره الجانبية ،ولمواجهة ذلك قدمت
الحكومة الصينية مؤخرا حزمة تأمين لقاح كوفيد 19لألفراد الذين تزيد
أعمارهم على  60عاما ،إذ يحصل متلقو اللقاح الذين يصابون فعال بمرض
ما  75000دوالر ،أي أكثر من أربعة أضعاف متوسط الدخل السنوي للبالد
( 15950دوالرا) ،وهذه فكرة ذكية ،لكنها لن تكفي ،ألن العقبة الكبرى هي
انعدام الثقة بين المواطنين الصينيين والمؤسسة الطبية.
ومــن المؤكد أن جميع البلدان واجهت صعوبات في إقناع السكان
المعنيين بأن فوائد اللقاحات تفوق مخاطرها ،ففي الواليات المتحدة ،ال
يزال  15في المئة من األشخاص غير محصنين ضد كوفيد19؛ ويقول 42
في المئة من هذه المجموعة أنهم ال يثقون باللقاحات ،ومع ذلك يعد هذا
تحسنا هائال مقارنة مع ما كان عليه الوضع في سبتمبر  ،2020عندما
قال  49في المئة من البالغين األميركيين إنهم لن يأخذوا اللقاح حتى لو
توافرت منه جرعة واحدة فقط ،وأشار 76في المئة من هذه المجموعة خالل
استطالع للرأي إلى مخاوفهم بشأن آثار اللقاح الجانبية.
ومن ثم ،فإن السكان الصينيين واألميركيين ممن يقاومون اللقاحات
يتقاسمون الخوف من اآلثار الجانبية للقاح كوفيد ،19ولكن المؤسسات
الطبية الصينية واألميركية استجابت لهذه المخاوف بطرق مختلفة
للغاية.
وفي الواليات المتحدة ،حاولت المؤسسة الطبية بناء الثقة من خالل
إجراء تجارب طبية مستقلة وشفافة ،تنشر نتائجها في منشورات غير
خاضعة للرقابة ،وتخضع لمداوالت مفتوحة على جميع المستويات من
قبل الخبراء ،والصحافيين ،والسياسيين ،وعامة الناس ،ويعتمد هذا

عن االغتراب البيئي ...سوق
أخضر ومواصفات قياسية

روبي غرامر*

نانسي تشيان*

التصدي الفعال لكوفيد 19يتطلب المحاسبة على المدى
الطويل ،نظرا الرتفاع احتمالية حدوث موجات في المستقبل،
والحاجة إلى جوالت إضافية من اللقاحات ،وفيما يتعلق
بالصين يعد بناء الثقة أمرا بالغ األهمية ،ألنه خطوة ضرورية
لالبتعاد عن استراتيجية «صفر كوفيد».
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زوايا ورؤى

النهج على مبدأين من مبادئ الصحة العامة معروفين على نطاق واسع:
الثقة في المؤسسة الطبية ستزيد استيعاب العالجات؛ وتبنى هذه الثقة
من خالل الشفافية والمداوالت المفتوحة.
وفــي المقابل ،كــاد أن يكون نهج الصين غامضا تماما ،إذ أصــدرت
الحكومة بيانات محدودة للغاية بشأن تجارب اللقاح ،وفرضت رقابة
على جميع المناقشات بشأن آثاره الجانبية ،حتى البسيطة منها مثل
األلم الناتج عن الحقن ،واتبعت السلطات الصينية المبدأ القائل بوجوب
حجب المعلومات المتعلقة بالموضوعات المثيرة للجدل لمنع بث اآلراء
التي قد تتعارض مع أهداف الحكومة.
وأثبتت هذه االستراتيجية أنها تأتي بنتائج عكسية ،ألنها تخلق فراغا
في المعلومات ال يمكن ملؤه إال باإلشاعات ،والتكهنات ،ونظريات المؤامرة،
ويتناقض الفشل الحالي تناقضا حادا مع نجاح الصين السابق في اتخاذ
القرارات التداولية بشأن السياسة الصحية ،فبعد ظهور«السارس» في
أبريل من عام  ،2002سمحت الصين بإجراء نقاش بناء بشأن المشاكل
التي يواجهها نظامها الصحي ،وكما الحظ الكثيرون ،لم يكن لدى أكثر
من  80في المئة من سكان الريف ،و 40في المئة من سكان الحضر تأمين
صحي من أي نوع في ذلك الوقت.
وردا على ذلك ،أعلنت الحكومة عام  2009أنها ستستثمر  850مليار
يوان ( 127مليار دوالر بسعر الصرف اليوم) لتوفير تغطية صحية لـ90
في المئة من السكان ،وفــي غضون عامين بعد ذلــك ،أجريت مناقشات
مكثفة بين صانعي السياسات الوطنيين واإلقليميين وخبراء الصحة
وقادة المجتمع والصحافيين وعامة الناس ،وأدت المداوالت إلى العديد
من التعديالت في السياسة المقترحة ،وعلى الرغم من أن المنتج النهائي
لم يكن مثاليا ،فإنه أثبت شعبيته ،وأدى إلى اعتماد التأمين الصحي على
نطاق واسع ،وبحلول عام  ،2021كان  95في المئة من الصينيين يتمتعون
بنوع من التغطية الصحية.
وبالطبع ،يجب أن تكون الـمــداوالت بشأن لقاحات كوفيد 19أســرع؛
ولن تكون بدون تكلفة ،وقد تثير اللقاحات الصينية االنتقادات؛ وسيظل
بعض الناس غير مكترثين ألخذ اللقاح بسبب آثاره الجانبية الشائعة
(مثل الحمى) ،أو المخاطر النادرة (مثل ردود الفعل التحسسية) ،وقد
ينتقد آخرون طريقة تعامل الحكومة مع الوباء إذا أتيحت لهم الفرصة.
ولكن هذه التكاليف قصيرة المدى تستحق فوائد طويلة األجل ،تتمثل
في بناء الثقة في سلطات الصحة العامة ،وزيادة معدالت التطعيم بمرور
الوقت ،وخلصت دول أخرى إلى أن الكشف عن معلومات سلبية بشأن
اللقاحات قد يزيد عزوف عامة الناس عن التلقيح على المدى القصير،
لكنه يساعد في الحفاظ على الثقة وإحباط نظريات المؤامرة.
إن التصدي الفعال لكوفيد 19يتطلب المحاسبة على المدى الطويل،
نظرا الرتـفــاع احتمالية ح ــدوث مــوجــات فــي المستقبل ،والحاجة إلى
جوالت إضافية من اللقاحات ،وبالنسبة للصين ،يعد بناء الثقة أمرا بالغ
األهمية ،بل بقدر أكبر من الدول األخرى؛ ألنه خطوة ضرورية لالبتعاد
عن استراتيجية «صفر كوفيد» .وسيؤدي هذا التحول بطبيعة الحال إلى
المزيد من اإلصابات والوفيات ،ولكن المداوالت المفتوحة بشأن اللقاحات
يمكن أن تزيد امتصاصها ،وتساعد في الحد من انتشار المرض ،ومواجهة
التأثير السلبي على ثقة الناس.
إن الصين بحاجة ماسة إلى اعتماد الشفافية في هذه القضية ،وكلما
انتظرت طويال زادت صعوبة التخلي عن سياسة «صفر كوفيد» المدمرة
اقتصاديا.
* أستاذة االقتصاد اإلداري وعلوم القرار في كلية «كيلوغ» لإلدارة
بجامعة «نورث وسترن» ،وهي المديرة المؤسسة لمختبر الصين
االقتصادي ،ومختبر نورث وسترن الصيني ،وتقود مبادرة كيلوغ
القتصادات التنمية.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

الـم َ
القضاء على أمراض المناطق المدارية ُ
ـمـكن
هملة ُم ِ
إن القضاء التام على األمراض المدارية المهملة من شأنه
أن يغير حياة الماليين من البشر في مختلف أنحاء العالم،
واآلن ،أصبح لدى قادة العالم بيان الغرض الذي يحتاجون إليه
لتحفيز وتوجيه الجهود لضمان خلو الجيل القادم من هذه
األمراض.
في وقت سابق من هذا العام ،بدأ قادة العالم عملية االلتزام بإعالن
كيجالي بشأن األمــراض المدارية ال ُـمـه َـمـلة والتصديق عليه ،اإلعالن
عبارة عن بيان رفيع المستوى المقصود منه حشد اإلرادة السياسية
الالزمة ،وااللتزام المجتمعي ،والموارد المالية ،والعمل الفردي للقضاء
َ
على األمــراض المدارية المهملة ،ومن المقرر أن ُيـطـلـق إعالن كيجالي
في إطار قمة كيجالي حول المالريا واألمراض المدارية المهملة ،التي
تعقد على هامش االجتماع السادس والعشرين لرؤساء حكومات دول
الكومنولث في رواندا.
تتألف األمــراض المدارية المهملة من مجموعة من عشرين مرضا
تشمل الجذام ،وداء الفيل ،وداء الكلب ،والعمى النهري ،والتراخوما،
ويعانيها أكثر من  1.7مليار شخص في مختلف أنحاء العالم %35 ،منهم
ُ
يعيشون في إفريقيا ،ولكن برغم أن هذه األمراض تـض ِـعـف ،وتشوه ،ومن
َ ُ
الممكن أن تـقـتـل ،فإنها تحظى بقدر من االهتمام أقل كثيرا مما تحظى
به أمراض أخرى ،ويرجع هذا جزئيا إلى أنها تؤثر في المقام األول على
أكثر الناس فقرا في العالم.
ُ
ت َـعـد تنزانيا بين البلدان األشد تضررا باألمراض المدارية المهملة،
فما يقرب من نصف سكان البالد -أكثر من  29مليون نسمة -يحتاجون
إلى العالج من مرض واحد على األقل من األمــراض المدارية المهملة،
وبينهم  19مليون طفل معرضون لخطر اإلصابة بالديدان المعوية.
الواقع أن التأثيرات التي تخلفها األمراض المدارية المهملة مدمرة،
وهي تقع بشكل غير متناسب على عاتق النساء والفتيات ،ألن األنشطة
العالية المخاطر مثل غسل المالبس في األنهار تشكل جزءا معتادا من
أعمالهن الروتينية اليومية ،مما يجعلهن أكثر ُعـرضة لإلصابة بالمرض،
وعندما يحدث ذلك يصبحن عاجزات عن الذهاب إلى المدرسة أو العمل
أو االعتناء بأنفسهن أو أسرهن.
حتى إذا تمكنت النساء والفتيات من تجنب اإلصابة بالمرض ،فربما
يكون من المتوقع منهن التخلي عن وظيفة أو ترك المدرسة لرعاية أحد
األقارب المصابين بأحد األمراض المدارية المهملة ،وهذا من شأنه أن
يضاعف من وصمة العار االجتماعية ،والعزلة ،ومشاكل الصحة العقلية
بين النساء والفتيات ،وعلى هــذا فــإن توسيع نطاق بــرامــج مكافحة
األمراض المدارية المهملة من المكن أن يساعد في تحقيق مقاصد أهداف
التنمية المستدامة فيما يتصل بالمساواة بين النوعين االجتماعيين.
لهذا السبب ،يسعدني بشكل خــاص أن يكون الهدف األول إلعالن
كيجالي «ضمان أن يكون األشخاص المصابون باألمراض المدارية
المهملة -وخصوصا النساء والفتيات ،واألشخاص من ذوي اإلعاقة،
واألقليات والمجموعات المنقوصة التمثيل -في صميم برامج مكافحة
األمراض المدارية المهملة وعمليات صنع القرار بشأنها» .لن يتسنى لنا
أن نتمكن من إحراز أي تقدم نحو الوصول العادل إلى الرعاية الصحية
األساسية الجيدة للجميع إال من خالل هذه العملية الشاملة.
في الوقت ذاته ،يمتد تأثير األمراض المدارية المهملة إلى ما هو أبعد
من الوصمة والصحة النفسية االجتماعية ،ففي البلدان حيث تتوطن
ـزالق
األم ــراض الـمــداريــة المهملة ،قــد يتسبب األث ــر االقـتـصــادي فــي ان ُـ َ
المجتمعات إلى حلقة مفرغة من الفقر .الواقع أن مليارات الدوالرات تـنفـق

َ
على عالج األمراض المدارية المهملة ،في حين ُيـفـقـد الدخل بسبب عجز
الناس عن العمل ألنهم مرضى أو مضطرون لرعاية شخص مريض.
يتطلب ض ـمــان ال ــوص ــول ال ـطــويــل األج ــل إل ــى ال ـخــدمــات الصحية
األساسية والرصد الكافي لمكافحة األمراض المدارية المهملة استثمارات
مالية ضخمة ،لكن الـمــوارد المحدودة واألولــويــات المتنافسة عاقت
الجهود المبذولة لمكافحة األمراض المدارية المهملة وأبطأت التحرك
نحو استئصالها والقضاء عليها ومكافحتها.
على الرغم من هــذه التحديات أحــرزت تنزانيا تقدما ملموسا في
مكافحة األمراض المدارية المهملة ،فقد تقلص عدد المناطق التي تحتاج
إلى عالجات وقائية لداء الفيالريات اللمفاوي المعروف باسم داء الفيل،
من  119في عام  2004إلى ثماني مناطق في عام  ،2021وانخفض عدد
المناطق التي تحتاج إلى عالجات وقائية لمرض التراخوما -السبب
ال ُـمـعدي الرئيس وراء العمي الذي يمكن الوقاية منه -من  71في عام 2012
إلى تسع مناطق في عام  ،2021وتراجع عدد األشخاص الذين يحتاجون
إلى تدخالت جراحية لعالج التراخوما من  167ألفا إلى  27ألفا في الفترة
الزمنية نفسها ،لقد تحققت إنجازات الفتة للنظر ،وقد وضعت تنزانيا
على المسار الصحيح للقضاء تماما على كل من هذين المرضين.
يعكس نجاح تنزانيا في مكافحة األمراض المدارية المهملة نمطا من
التقدم على مستوى العالم ،فقد تمكنت  46دولة من القضاء التام على
واحد على األقل من األمراض المدارية المهملة حتى اآلن ،ولم يعد 600
مليون شخص في احتياج إلى العالج من األمراض المدارية المهملة،
لقد أصبحت معدالت اإلصابة باألمراض التي ابتليت بها البشرية لقرون
من الزمن ،مثل الجذام ،ومرض النوم ،ومرض دودة غينيا ،عند أدنى
مستوياتها على اإلطالق.
ولكن برغم أن مثل هذه االتجاهات تثبت أن القضاء على األمراض
المدارية المهملة أمر ممكن ،فال يزال الطريق أمامنا طويال ،وعلى وجه
الخصوص ،يتعين على القادة الوطنيين أن يتولوا زمام هذه العملية،
وأن يلقوا بثقلهم وراء هذه المهمة ،وأن يستثمروا رأس المال السياسي
والمالي الالزم إلنجازها.
ُي َـعـد إع ــان كيجالي بـشــأن األم ــراض الـمــداريــة المهملة أداة قوية
للمساعدة في تحقيق هذه المهمة ،وتفخر تنزانيا بتأييد هذا اإلعالن،
ففي تنزانيا ،نثبت أننا ملتزمون تماما بالقضاء على األمراض المدارية
المهملة ،وينبغي للبلدان األخرى في إفريقيا وأماكن أخرى حيث تتوطن
األم ــراض الـمــداريــة المهملة أن تحذو حــذونــا وتــؤيــد اإلع ــان فــي قمة
كيجالي ،مما يفتح المجال أمام البلدان للقضاء على األمراض المدارية
المهملة والمالريا.
إن القضاء التام على األمــراض المدارية المهملة من شأنه أن يغير
حياة الماليين من البشر في مختلف أنحاء العالم ،واآلن ،أصبح لدى
قادة العالم بيان الغرض الذي يحتاجون إليه لتحفيز وتوجيه الجهود
لضمان خلو الجيل القادم من هذه األمراض.
* رئيسة جمهورية تنزانيا االتحادية.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة».

ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية
األساسية والرصد الكافي لمكافحة
األمراض المدارية المهملة يتطلبان
استثمارات مالية ضخمة
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.196

7.400

5.768

2.696 3.123 3.253

تحوالت استراتيجية في القطاع المصرفي عبر «النافذة اإلسالمية»
• تجربة ثنائي «الوطني وبوبيان» فتح الشهية لدى اآلخرين
• تحوالت في سوق التمويل تدفع الكيانات التقليدية للتنوع والجمع بين نافذتين
محمد اإلتربي

مـشـهــد جــديــد لـلـقـطــاع الـمـصــرفــي
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ع ـ ـل ـ ـيـ ــه خ ـ ــال
ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة ف ــي ض ــوء ت ـحــوالت
استراتيجية فــي رؤي ــة كـبــار الـمــاك،
ح ـيــث ي ـب ــرز االه ـت ـم ــام ب ـق ــوة بتملك
نافذة إسالمية بهدف تحقيق التكامل
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـن ـمــو ف ــي قـطــاعــي
الصيرفة التقليدية واإلسالمية.
وع ـل ــى خ ـطــى م ــا ت ــم اإلعـ ـ ــان عنه
م ــؤخ ــرا م ــن نـ ـق ــاش بـ ـش ــأن ت ـح ــوالت
جــديــدة بين بنكي الخليج واألهـلــي،
وفي ظل الرغبة المتسارعة في تحقيق
تنوع بالكيانات القائمة للجمع بين
نافذتين تقليدية وإسالمية ،كشفت
مـصــادر عــن اهتمامات مصرفية من
مجاميع تجارية واستثمارية تملك
بـنــوكــا تـقـلـيــديــة تـطـمــح لــاسـتـحــواذ
عـلــى حـصــة أغلبية فــي أح ــد البنوك

اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـقـ ــائ ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن ال ـح ـج ــم
المتوسط.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن الـ ـ ـس ـ ــوق
ال ـم ـصــرفــي ال ـكــوي ـتــي ي ـش ـهــد عملية
هيكلة كبيرة حاليا ،بعضها يتعلق
باندماجات ،وأخرى بتكتالت وتعاون،
وثالثة «تطبخ» على نــار هــادئــة قيد
الدراسة والتقييم ،ستكون عبارة عن
استحواذ لحصة أغلبية في مصرف
خامل ،حيث يتم ترقب صفقة للبناء
عليها في الخطوة التالية ،وانتظار
ماذا سيكون القرار بشأنه.
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـ ـجـ ــديـ ــد ل ـت ـم ـل ــك ن ــاف ــذة
إســامـيــة تــابـعــة أو زمـيـلــة للكيانات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة تـ ـب ــرز ب ـقــوة
ب ـعــد ن ـج ــاح ت ـجــربــة ال ـب ـنــك الــوط ـنــي
بـشـكــل الف ــت ،حـيــث شـكــل «الــوط ـنــي»
و»بــوبـيــان» ثنائيا ناجحا مــن خالل

تحقيق نـجــاحــات كبيرة فــي السوق
الـمـحـلــي ،حـيــث ي ـطــرق الـعـمـيــل بــاب
أي م ــن الـبـنـكـيــن ،فـيـحـصــل ع ـلــى كل
الخدمات التي يتطلع إليها أو يطمح
فيها ،سواء حسب النظام التقليدي أو
اإلسالمي وبأعلى الكفاءة المصرفية.
ولـ ـع ــل الـ ـنـ ـم ــو ،ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه بـنــك
بوبيان خالل وقت قياسي واستثنائي
ب ـف ـض ــل ا لـ ـخـ ـب ــرة واإلدارة وا ل ــد ع ــم
ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل ع ـل ـي ــه مـ ــن «ال ــوطـ ـن ــي»
والـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة الـ ـش ــرس ــة فـ ــي الـ ـس ــوق
عموما ،وخصوصا ســوق الصيرفة
اإلسالمية بدت كنقطة تحول شجعت
الكثيرين على «طــرق» ذلــك الباب من
نافذة التملك عبر تبادل المصلحة أو
االستحواذ على حصة استراتيجية
ت ـبــرر لـلـبـنــك الـتـقـلـيــدي إرس ـ ــاء مـبــدأ
الـ ـتـ ـعـ ــاون ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي فـ ــي األعـ ـم ــال

المصرفية ،بحيث يتم تحويل بعض
األعمال والعمالء للنافذة اإلسالمية
طالما ستكون هناك عوائد ومنفعة
متبادلة من تلك الخطوة.
ووف ـق ــا ل ـم ـصــادر مـصــرفـيــة يــوجــد
فــي الـســوق فرصتان سانحتان أمــام
الـبـنــوك التقليدية الــراغـبــة فــي تملك
نافذة إسالمية ،أو كان لديها طموح
سابق بالتحول ولم تستكمل مسيرة
اإلجراءات ،وعمليا يمكن تملك البنك
التقليدي لمصرف إسالمي بمرونة،
فـيـمــا ال ـع ـكــس ال يـسـمــح ب ــه شــرعـيــا،
وبالتالي في ضوء خارطة الملكيات
في البنوك اإلسالمية القائمة.
وف ــي الـسـيــاق ،يمكن اإلشـ ــارة إلــى
جملة معطيات أبرزها:
 - 1ثمة تنامي في تأسيس كيانات
استثمارية وشركات خدمية متعددة

تداوالت حذرة ومكاسب محدودة لمؤشرات البورصة

األنشطة متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،وهي تؤسس لتوسعة ذلك
السوق وتؤشر لوجود زخم مستمر
في هذا اإلطار.
 - 2تنامي ملموس لرغبة شرائح
واس ـعــة مــن األف ـ ــراد فــي الـتـعــامــل مع
الكيانات المصرفية اإلسالمية.
 - 3الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة بـيــن
التقليدي واإلسالمي ستتيح الفرصة
القـتـنــاص فــرص خــارجـيــة والتوسع
اإلقليمي بدعم من الكيانين ما يضمن
فرصا جيدة في هذا اإلطــار ،ويسهم
في دعم ذلك التوجه ،حيث إن تعاون
كيانين سيختلف عن التوسع المنفرد
خصوصا بالنسبة لألحجام القائمة
حاليا.
 - 4الـعـمــل فــي ســوقـيــن مختلفين
أفضل تشغيليا ،حيث يكمل كل منهما

أخبار الشركات

السيولة  46مليون دينار وسط ترقب الفائدة
●

علي العنزي

اس ـت ـقــرت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت،
أم ــس ،عـلــى ال ـلــون األخ ـضــر ولـكــن بنسب
م ـح ــدودة ،وأق ـفــل مــؤشــر الـبــورصــة الـعــام
عـلــى ارت ـف ــاع بنسبة  0.14فــي الـمـئــة ،أي
 10.6نـقــاط ليقفل على مستوى 7400.7
نقطة وبعد سلسلة تعامالت حمراء ولكن
بسيولة متراجعة بلغت  46مليون دينار
ً
فقط ،تراجعت قياسا على مستواها أمس
األول بحوالي  35في المئة .وتداول أمس
 138.5مليون سهم من خالل  10022صفقة،
وتم تداول  125سهما ربح منها  49سهما
وخسر  56سهما واستقر  20سهما ،وربح
مؤشر السوق األول نسبة مقاربة بلغت
 0.16في المئة أي  12.81نقطة ليقفل على
مستوى  8196.56نقطة بسيولة متراجعة
لم تتجاوز  38مليون دينار ،تداولت 70.4
مليون سهم عبر  6305صفقة ،وربــح 10
أسهم مقابل تراجع  12سهما واستقرار
 5اسهم دون تغير ،وكــذلــك سجل مؤشر
ً
ً
السوق الرئيسي نموا مماثال بنسبة 0.10
في المئة أي  5.56نقاط ليقفل على مستوى
 5768.97نقطة بسيولة هي األدنــى لهذا
العام تراجعت بشدة الى مستوى  8ماليين
دينار فقط تداولت  68.1مليون سهم عبر
 3717صـفـقــة ،وت ــم تـ ــداول  98سـهـمــا في

«وطني» :استمرار الكفالة التضامنية
الصادرة من «التخصيص»

الرئيسي ربح منها  39سهما وخسر 44
سهما واستقر  15سهما دون تغير.

قال بنك الكويت الوطني ،بشأن صدور حكم لمصلحته في
الدعوى المرفوعة ضده من قبل شركة التخصيص القابضة،
إن األخـيــرة أقــامــت دع ــوى طالبة الحكم بـعــدم صالحية العقد
المؤرخ  29مارس  2022الموثق برقم ( 664جلد  )3كسند تنفيذي
النقضاء االلتزام ،وطالبت بانقضاء كفالتها التضامنية للمدين
شركة أجوان المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت «المدين».
ولـفــت البنك الــى أنــه قــدم دفــاعــه وتمسك باستمرار الكفالة
الـتـضــامـنـيــة ال ـص ــادرة مــن شــركــة الـتـخـصـيــص الـقــابـضــة ،فقد
قضي لمصلحته برفض الدعوى ،وبما مفاده استمرار الكفالة
التضامنية الـصــادرة من شركة التخصيص القابضة ضمانا
لمديونية المدين.

أخضر بحذر
وب ــدأت تـعــامــات الـبــورصــة أمــس على
اللون األخضر ولكن بسيولة اقل بكثير من
معدالت هذا العام او الشهر أيضا وتركزت
على اسهم بيتك وأهلي متحد وأجيليتي
وزيــن وبنك الخليج ،وتواصلت عمليات
الـشــراء المحدود حتى منتصف الجلسة
ث ــم ت ـح ــول ــت إلـ ــى ال ـب ـي ــع وج ـن ــي األرب ـ ــاح
وسط حذر مبالغ فيه وترقب سيطر على
األس ـ ــواق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة والخليجية
بشأن إعالن قرار «الفدرالي» عن رفع جديد
للفائدة بين نصف او ثالثة ارباع النقطة
المئوية ،وهو ما ال تحبذه األســواق .وقد
تـكــون األس ــواق المالية العالمية سعرت
رف ــع فــائــدة بـنـصــف نـقـطــة مـئــويــة ام ــا اذا
زادت فسيضغط ذلك مؤقتا على األسواق،
ولذلك تراجع السوق خالل النصف األخير
من الجلسة وانتهى بتراجع أسهم الوطني
واجيليتي بنسبة محدودة ،بينما ارتفعت
أسـعــار بيتك وزي ــن بنصف نقطة مئوية
ت ـق ــري ـب ــا ،وكـ ـ ــان ب ــوب ـي ــان األفـ ـض ــل بـنـمــو
بنسبة  1في المئة .وعلى مستوى السوق
الرئيسي استقر اعـيــان وارتـفــع مشتركة

صفقات خاصة على «الكويت للتأمين»
بـ  3.3ماليين دينار
أعلنت بورصة الكويت اتمام تنفيذ صفقة متفق عليها على
شركة الكويت للتأمين ،حيث بلغت كمية األسهم  8.52ماليين
سهم بسعر  400فلس للسهم ،قيمة إجمالية بلغت  3.3ماليين
دينار.
وكويتية وجــي اف اتــش بنسبة متفاوتة
لـتـسـتـقــر الـ ـم ــؤش ــرات خـ ـض ــراء بــان ـتـظــار
تعامالت األسواق العالمية وسعر الفائدة.
وتباين أداء مؤشرات األسواق المالية
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة وكـ ــانـ ــت كـ ـح ــال «ال ـك ــوي ـت ــي»
مترددة حيث ربح دبي بنسبة قريبة من

 1في المئة بينما اكتفى السوق الكويتي
والسعودي والبحريني وأبوظبي بنسب
محدودة ،وخسر سوقا قطر وعمان كذلك
بنسب محدودة ،فيما كانت أسعار النفط
مستقرة فوق مستوى  121دوالرا لمزيج
برنت.

السوق السعودي يغلق دون  12ألف نقطة
أنهى مؤشر السوق السعودي ،جلسة
أمــس ،على تــراجــع بنسبة  0.4فــي المئة
دون مستوى ال ـ  12000نقطة ألول مرة
منذ يناير الماضي ،أي منذ  5أشهر ،عند
 11979نـقـطــة ( 42 -نـقـطــة) ،وب ـت ــداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  6.4مليارات
ريال.
وكان السوق السعودي قد ارتفع خالل
جلسة أمــس بأكثر من  100نقطة ،وذلك
قبل أن يعكس اتجاهه ويغلق على تراجع.

وبذلك تتجاوز خسائر مؤشر السوق
خــال الجلسات األربــع الماضية ال ـ 600
نقطة وبنسبة  5في المئة.
وت ـن ـت ـظ ــر األس ـ ـ ـ ـ ــواق قـ ـ ـ ــرار الـ ـف ــدرال ــي
األميركي بخصوص الفائدة اليوم ،وسط
توقعات برفعها  75نقطة أساس للسيطرة
على التضخم الذي يواصل االرتفاع وبلغ
أعلى مستوياته في أربعة عقود.
وت ــراج ــع س ـهــم «أرامـ ـك ــو ال ـس ـعــوديــة»
بنسبة  2في المئة عند  38.45رياال ،وهبط

الكويتيون رابع أكبر
مشتر للعقارات في تركيا
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات اح ـصــائ ـيــة تــرك ـيــة امــس
االرب ـع ــاء أن الكويتيين ج ــاؤوا فــي المرتبة
الــرابـعــة مــن حـيــث ش ــراء األجــانــب للعقارات
بتركيا في مايو الماضي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـت ــي أص ــدرت ـه ــا
مــؤسـســة االح ـص ــاء الـتــركـيــة أن الـمــواطـنـيــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن اشـ ـت ــروا  130عـ ـق ــارا ف ــي مــايــو
الماضي ليحلوا في المرتبة الرابعة في حين
تـصــدر ال ــروس الـقــائـمــة ب ـشــراء  1275عـقــارا
وجــاء االيــرانـيــون ثانيا بعدد  736عقارا ثم
العراقيون بعدد  617عقارا.
وأضــافــت الـبـيــانــات أن مــديـنــة اسطنبول
كــانــت أك ـثــر ال ـمــدن الـتــركـيــة بـيـعــا لـلـعـقــارات
ل ــأج ــان ــب ف ــي م ــاي ــو ال ـم ــاض ــي اذ ب ـلــغ عــدد
الـعـقــارات المبيعة  2451عـقــارا تلتها ثانيا
أنطاليا المطلة على البحر المتوسط بعدد
 885عقارا ثم مرسين بعدد  264عقارا.
وأش ـ ــارت إل ــى ارت ـف ــاع مـبـيـعــات ال ـع ـقــارات
لألجانب بنسبة  70في المئة خالل الفترة من
يناير إلى مايو مقارنة بذات الفترة في 2021
حيث تم بيع  26753عقارا.
وكانت مؤسسة االحصاء التركية أعلنت
في يناير الماضي ان الكويتيين جــاؤوا في
الـمــرتـبــة الـســابـعــة مــن حـيــث ش ــراء األجــانــب
للعقارات بتركيا العام الماضي بشراء 1791
عقارا.

اآلخر ،السيما أن هناك معدالت نمو
مضمونة مــن خــال اسـتـمــرار الطلب
على تلك المنتجات عالميا.
 - 5ثمة تـحــوالت مقبلة فــي سوق
الـتـمــويــل عـمــومــا ،تتعلق بالصكوك
وأدوات ا لـ ـتـ ـم ــو ي ــل األ خ ـ ـ ـضـ ـ ــر ،و م ــا
س ـ ـي ـ ـصـ ــاحـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ــك مـ ـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــديـ ــات
وتداعيات ستحمل بعض المصاعب
ف ــي ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ،وخ ـص ــوص ــا أكـبــر
العمالء ،حيث سيكون هناك تشدد ما
وعمليات رفع ألوزان المخاطر تجاه
قطاعات وعمالء يجب عليهم االلتزام
بمحددات وشروط تخص االنبعاثات
الكربونية والتأثيرات المحتملة على
البيئة عـمــو مــا ،و هــي حلقة مرتبطة
بـبـعـضـهــا ،س ـي ـكــون ال ـن ـظ ــام الـمــالــي
والمصرفي مشموال بها.

س ـه ـمــا «مـ ـص ــرف ال ــراجـ ـح ــي» و«س ــاب ــك»
بنسبة  1في المئة عند  89.50رياال و107
رياالت ،على التوالي.
وأنهت أسهم «بترورابغ» و«مجموعة
صافوال» و«بنك الرياض» و«علم» و«بنك
الـجــزيــرة» و«الـمـتـقــدمــة» تــداوالتـهــا أمس
على تراجع بنسب تــراوح بين  2و 6في
المئة.
وه ـبــط سـهــم «ب ـحــر ال ـع ــرب» بالنسبة
الـقـصــوى عـنــد  108.60ريـ ــاالت ،ويشهد

السهم تراجعا متواصال منذ  8جلسات
سجل خاللها انخفاضا بنسبة تصل إلى
 40في المئة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ارتـ ـف ــع س ـهــم «ال ـم ــراك ــز
العربية» بنسبة  4في المئة عند 20.06
ري ــاال ،وكــانــت الـشــركــة قــد أعلنت توقيع
اتفاقية مع «الــريــاض المالية» لتأسيس
صندوقين عقاريين بحجم  6.2مليارات
ريال.

«المتحد» يدفع التوزيع الدوري الثاني للصكوك
أعلن البنك األهـلــي المتحد
دف ــع ال ـتــوزيــع ال ـ ــدوري الـثــانــي
ل ـ ــأرب ـ ــاح نـ ـي ــاب ــة عـ ــن األهـ ـل ــي
ال ـم ـت ـح ــد ل ـل ـص ـك ــوك ال ــدائـ ـم ــة
الـ ـمـ ـح ــدودة ،وذل ـ ــك ل ـش ـهــادات
الصكوك الدائمة القائمة بمبلغ
 600م ـل ـي ــون دوالر ،و س ـي ـتــم

ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ال ـف ـت ــرة م ــن 18
ديسمبر  2021الــى  17يونيو
 2022على حملة الصكوك في
 17يونيو .2022
وذك ـ ــر أن ال ـت ــوزي ــع بـمـعــدل
ربـ ــح  3.87ف ــي ال ـم ـئــة سـنــويــا
ب ـم ـب ـلــغ ق ـ ـ ــدره  11.62م ـل ـيــون

«الخصوصية» 850 :ألف دينار
قيمة التنازل عن حق انتفاع قسيمة
تـنــازلــت شــركــة الخصوصية كومكس
ل ـل ـت ـج ــارة ال ـع ــام ــة والـ ـمـ ـق ــاوالت ال ـتــاب ـعــة
والمملوكة بالكامل لمجموعة الخصوصية
ال ـقــاب ـضــة ع ــن ح ــق االن ـت ـف ــاع ف ــي قسيمة
صناعية مقابل  850ألف دينار ،علما بأنه
سيتم تسجيل ربح لهذه الصفقة بدفاترها
بمبلغ  691ألف دينار.

دوالر ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه سيتم
تحويل العائدات الى الحسابات
المصرفية المخصصة لحملة
الصكوك في تاريخ االستحقاق
(أو في أول يوم عمل ثان) إذ إن
تاريح االستحقاق يوم العطلة
الرسمية للبنك المستفيد.

«استثمارات» تتخارج من استثمار
عقاري بـ  2.1مليون دينار
بـ ــاعـ ــت شـ ــركـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة اح ــد
استثماراتها خارج دولة الكويت بالقطاع العقاري
بمبلغ اجمالي يقارب  6.6ماليين يورو ،ما يعادل 2.1
مليون دينار .وذكرت الشركة أنه ستكون هناك زيادة
إضافية في حقوق المساهمين واألصول بمقدار 316
ألف دينار ،وسينعكس األثر المالي للبيع على نتائج
الربع الثاني المنتهي في  30يونيو .2022

تراجع النفط مع ترقب أسعار الفائدة األميركية

البرميل الكويتي يرتفع  2.98دوالر ليبلغ 123.03
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
ً
 2.98دوالر ليبلغ  123.03دوالرا
للبرميل في تداوالت الثالثاء مقابل
ً
 120.05دوالرا للبرميل في تداوالت
االثنين الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفضت
أسعار النفط صباح األربعاء وسط
مخاوف بشأن الطلب على الوقود
والـنـمــو االقـتـصــادي العالمي قبل
االرتفاع الكبير المتوقع في أسعار
الفائدة من قبل مجلس االحتياطي
االتحادي.
وتــراجـعــت العقود اآلجـلــة لخام
برنت  1.27دوالر أي بنسبة واحد
ً
ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى  119.90دوالرا
للبرميل.
ون ــزل سـعــر خ ــام غ ــرب تكساس
األميركي الوسيط في عقود يوليو
 1.44دوالر أي بنسبة  1.2بالمئة إلى
ً
 117.49دوالرا للبرميل.
وقال جوفاني ستونوفو المحلل
ل ــدى بنك ي ــو .ب ــي .إس إن «أس ــواق
الـنـفــط تـتــوقــع حــالــة مــن الغموض
بشأن ما ستقوم به البنوك المركزية

الحقا ومدى تأثير ذلك على الطلب
على النفط».
ودفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ارتـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم
المستثمرين وتجار النفط لترقب
خطوة كبيرة من مجلس االحتياطي
االتحادي هذا األسبوع تتمثل في
رفع الفائدة  75نقطة أساس وهو ما
سيكون أكبر رفع للفائدة األميركية
في  28عاما.
ولقيت أسعار النفط بعض الدعم
م ــن ن ـقــص م ـع ــروض ال ـب ـنــزيــن في
األســواق األميركية وطلب الرئيس
األم ـيــركــي جــو بــايــدن مــن شــركــات
النفط تفسير عــدم ضخها للمزيد
من البنزين في السوق.
وارتفعت المخزونات األميركية
من الخام ونواتج التقطير األسبوع
الـ ـم ــاض ــي وفـ ـق ــا ل ـب ـي ــان ــات مـعـهــد
البترول األميركي الصادرة الثالثاء.

إنتاج كردستان
على صعيد آخر ،أظهرت بيانات
من شركة تسويق النفط العراقية
(سومو) اطلعت عليها «رويترز» أن

إقليم كردستان الـعــراق أنتج 460
ألف برميل يوميا من النفط الخام
في مايو .
وتظهر البيانات أن إنتاج اإلقليم
الـشـمــالــي شـبــه المستقل شـكــل ما
يزيد قليال على عشرة في المئة من
إجمالي اإلنتاج العراقي ،والذي بلغ
 4.47ماليين برميل يوميا الشهر
الماضي .وبحسب سومو ،زاد إنتاج
العراق بمقدار  40ألف برميل يوميا
عن الشهر السابق.
وان ـخ ـف ــض إج ـم ــال ــي صـ ـ ــادرات
العراق ،بما في ذلك الصادرات من
إقـلـيــم كــردس ـتــان ،بــواقــع  119ألــف
بــرم ـيــل يــوم ـيــا ف ــي م ــاي ــو م ـقــارنــة
بأبريل .في المقابل زاد االستهالك
ال ـم ـح ـلــي  57أل ـ ــف ب ــرم ـي ــل يــومـيــا
وارتفع المخزون  103آالف برميل
يوميا.
وأنتج العراق ما يزيد قليال عن
حصته البالغة  4.461ماليين برميل
يوميا في مايو بموجب اتفاقه مع
تحالف أوب ــك ،ال ــذي يضم منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك)
وحلفاءها ،وفقا لبيانات سومو.

لـكــن ال ـم ـصــادر ال ـثــانــويــة ،الـتــي
تستخدمها أوبك لتحديد مستوى
االمـتـثــال ،ق ــدرت إنـتــاج ال ـعــراق في
مايو عند مستوى أقل يبلغ 4.405
مليون برميل يوميا.
وت ـ ـس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــف شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــط
الحكومية الروسية (روسنفت) فكرة
إنشاء وحدة لتداول النفط في دبي،
والتي توضح كيفية تأثير العقوبات
ضد موسكو على نظام التصدير
في البالد.
وزار مـ ـس ــؤول ــون م ــن ال ـش ــرك ــة،
دب ــي الـشـهــر الـمــاضــي ،كـمــا التقوا

بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فــي
ً
إنشاء كيان جديد ،وفقا لما نقلته
«بلومبرغ» عن مصادر.
ُ
وع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدت االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ق ـبــل
وق ــت طــوي ــل م ــن إعـ ــان الـسـلـطــات
ال ـس ــوي ـس ــري ــة األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
أن ال ـ ـبـ ــاد م ـل ـت ــزم ــة ب ــال ـع ـق ــوب ــات
الـتــي تستهدف روس ـيــا .لـكــن هــذه
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء عـلــى
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة الـ ـمـ ـلـ ـح ــة لـ ـقـ ـي ــام بـعــض
الشركات بإيجاد مناطق قضائية
صديقة لموسكو.
يــأتــي ذل ــك ،فيما أصـبـحــت دبــي

وج ـهــة رائ ـ ــدة لـلـشــركــات الــروسـيــة
واألث ــري ــاء ال ــروس المهاجرين من
البالد .كما قالت اإلمــارات ،إنها لن
تتبع ال ــدول األوروب ـي ــة والــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي م ـعــاق ـبــة ال ـك ـيــانــات
الروسية.
ّ
وقلص العديد من أكبر التجار
وش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـمـسـتـقـلـيــن في
الـ ـع ــال ــم ب ــال ـف ـع ــل ت ـع ــام ــات ـه ــم مــع
موسكو فــي أعـقــاب غــزو أوكــرانـيــا
والعقوبات التي أعقبت ذلــك ،لكن
أولئك الذين لديهم اتصال مباشر
مع روسيا يبحثون عن بدائل.
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رسالة صادمة من سوق السندات للرئيس األميركي
عالمات التحذير تكشف مدى قلق المستثمرين بشأن االقتصاد والتضخم
بعد القفزة المفاجئة في
التضخم األميركي في مايو،
عندما ارتفعت األسعار بأسرع
معدل لها منذ  40عاما،
يستعد المتداولون التخاذ
إجراءات مثيرة من مجلس
االحتياطي الفيدرالي في وقت
الحق من هذا األسبوع.

فيما تواصل أســواق األسهم
خ ـ ـسـ ــائـ ــرهـ ــا الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ،بـ ـ ــدأت
عـ ــامـ ــات الـ ـتـ ـح ــذي ــر تـ ـل ــوح فــي
أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ال ـع ــال ـم ـي ــة
أي ـض ــا ،لـتـكـشــف ع ــن م ــدى قلق
المستثمرين بـشــأن االقـتـصــاد
والتضخم وما سيفعله محافظو
البنوك المركزية بعد ذلك.
وتـ ـشـ ـي ــر الـ ـبـ ـي ــان ــات إلـ ـ ــى أن
ال ـع ــائ ــد ع ـلــى س ـن ــدات ال ـخــزانــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ألج ـ ــل  10س ـن ــوات
 والـ ـ ــذي ي ـت ـحــرك م ــع األس ـع ــارال ـم ـعــاك ـســة  -ق ـفــز إلـ ــى %3.36
االث ـن ـيــن ال ـم ــاض ــي ،وه ــو أعـلــى
مستوى له منذ  ،2011ما يعني
أن االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي عـلــى
موعد مع أزمات جديدة تتطلب
سرعة التحرك من قبل الرئيس
األميركي جو بايدن.
لـ ـك ــن الـ ـع ــائ ــد عـ ـل ــى سـ ـن ــدات
الـ ـخ ــزان ــة ألج ـ ــل ع ــام ـي ــن ارت ـف ــع
بـ ـشـ ـك ــل أك ـ ـب ـ ــر ،حـ ـي ــث ت ـخ ـلــص
المستثمرون مــن هــذه األوراق
النقدية أيضا.
وأدى ذلك إلى ظهور ظاهرة
ُ
غـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرف ب ــاس ــم
«انعكاس منحنى العائد».
وعــادة ما يكون العائد على
السندات طويلة األجل أعلى من
العائد على السندات ذات األجل
القصير.

وم ـ ــن ال ـص ـع ــب ال ـت ـن ـب ــؤ بـمــا
سيحدث في المستقبل ،ويريد
المستثمرون أن يتم تعويضهم
عن هذا الخطر اإلضافي.
وم ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـق ـ ـفـ ــزة
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاجـ ـ ـئ ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم
األمـ ـي ــرك ــي ف ــي م ــاي ــو ،ع ـنــدمــا
ارتفعت األسعار بأسرع معدل
لـ ـه ــا مـ ـن ــذ  40عـ ــامـ ــا ،يـسـتـعــد
الـمـتــداولــون الت ـخــاذ إج ــراءات
مثيرة من مجلس االحتياطي
الـفـيــدرالــي فــي وق ــت الح ــق من
هذا األسبوع.
ويمكن أن يسبب ذلك متاعب
لالقتصاد على المدى القريب.
وفي تصريحات لشبكة «سي
إن إن» ،يـعـتـقــد ر ئ ـيــس مجلس
االحتياطي الفيدرالي السابق،
بن برنانكي ،أن رئيس الفيدرالي
الـحــالــي ،ج ـيــروم ب ــاول ،ال يــزال
بــإمـكــانــه خـفــض التضخم دون
التسبب في ركود.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن «االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـيـ ــن
سيئون للغاية في توقع فترات
ال ــرك ــود ،لـكـنـنــي أعـتـقــد أن بنك
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـفـ ـي ــدرال ــي لــديــه
فــرصــة جـيــدة  -فــرصــة معقولة
 ل ـت ـح ـق ـيــق مـ ــا ي ـس ـم ـي ــه بـ ــاولهبوطا هادئا ،إما عدم الركود أو
الركود المعتدل للغاية لخفض
التضخم».

9

اقتصاد

«األوروبي» :أداة للحد من القفزات
غير المبررة في عائدات السندات
أصدر المركزي األوروبي بعد اجتماع طارئ توجيهات بتقديم
أداة جــديــدة لمكافحة القفزات غير المبررة فــي عــائــدات السندات
بمنطقة اليورو.
وذك ــر الـبـنــك ،فــي ب ـيــان :مـنــذ ب ــدء العملية الـتــدريـجـيــة لتطبيع
السياسة النقدية فــي ديسمبر  ،2021تعهد مجلس إدارة البنك
بالعمل ضد مخاطر التفكك المتجددة بالمنطقة ،مضيفة أن الوباء
ترك نقاط ضعف دائمة في اقتصاد منطقة اليورو .وذلك بعدما فاجأ
البنك المركزي األســواق أمس إعــان عقد اجتماع طــارئ لمناقشة
ظروف السوق.
وتراجع عائد السندات الحكومية اإليطالية ألجل عشر سنوات
خالل تعامالت أمس إلى حوالي  3.98في المئة ،بعدما ارتفع في وقت
سابق هذا األسبوع أعلى  4في المئة للمرة األولى منذ عام .2014

 ...و«الصيني» يتفادى خفض
الفائدة للحد من الضغوط
ً
أيـ ـض ــا ،ف ــإن ت ـجــار ال ـس ـنــدات
ي ـب ــدون أك ـث ــر تـشـكـكــا ،ويـسـبــق
ان ـع ـك ــاس م ـن ـح ـنــى ال ـع ــائ ــد كــل
ركود منفرد منذ عام  ،1955وفقا
لـبـحــث أجـ ــراه بـنــك االحـتـيــاطــي
الفيدرالي في سان فرانسيسكو.
ً
وفـ ــي أوروب ـ ـ ــا أيـ ـض ــاُ ،يـظـهــر
س ــوق الـسـنــدات أيـضــا عــامــات
القلق ،حيث كانت الفجوة بين
العوائد على السندات الحكومية
األلمانية واإليـطــالـيــة ألجــل 10
سـنــوات فــي أوســع مستوياتها

منذ مــارس  2020فــي تعامالت
االثنين.
وك ــان األم ــر نـفـســه بالنسبة
للسندات األلمانية واليونانية
ألج ـ ــل  10سـ ـن ــوات ق ـب ــل عـطـلــة
السوق في اليونان.
وي ـش ـيــر ذلـ ــك إلـ ــى ال ـق ـلــق من
أن الـبـنــك الـمــركــزي األوروبـ ــي -
ال ــذي أع ـلــن األس ـب ــوع الـمــاضــي
أنــه سيرفع أسـعــار الـفــائــدة في
يــول ـيــو ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ 11
عــامــا  -قــد يجهد دول االتـحــاد

األوروبي التي تعاني من أعباء
ديون عالية حيث يرفع تكاليف
االقـتــراض ،فكلما اضـطــروا إلى
دفــع المزيد مــن الــديــون لخدمة
الديون ،قل ذلك ألغراض أخرى.
ل ـكــن ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،فــإن
أوروب ـ ـ ــا ف ــي وضـ ــع أف ـض ــل مما
كانت عليه قبل ذلك حينما بدأ
فيها البنك المركزي األوروبــي
رفــع أسـعــار الـفــائــدة فــي الفترة
ال ـتــي سـبـقــت أزمـ ــة ال ــدي ــون في
المنطقة.

أبقى «المركزي» الصيني فائدة اإلق ــراض متوسط األجــل لمدة
عام ،بدون تغيير ،عند  ،%2.85بما يتماشى مع توقعات المحللين.
وامتنع بنك الشعب الصيني عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية
ليحد من التباعد في السياسة النقدية مع الواليات المتحدة ،تجنبا
لزيادة الضغوط على اليوان.
ويأتي قرار المركزي الصيني ،قبيل ساعات من قرار االحتياطي
الفدرالي األميركي حيث تتجه التوقعات لزيادة أسعار الفائدة 75
نقطة أساس والتي ستكون األولى من حجمها منذ عام .1994
وكان المركزي الصيني ،أعلن مؤخرا حزمة إجراءات لدعم األفراد
والشركات ،في ظل تفشي فيروس كورونا في البالد.
وحث البنك المركزي الصيني البنوك على التوسع في إقراض
األفراد الذين يعملون في وظائف مرنة وتقديم قروض طويلة األجل
وبفائدة أقل للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي الفيروس.

ً
الغانم« :وربة» في مصاف البنوك األولى قريبا

«انفرد بطرح خدمات رقمية ألول مرة في الكويت رغم حداثة عمره»
يعتبر بنك وربة حديث اإلنشاء ،تأسس
عام  2010بموجب مرسوم أميري ،بهدف
إنـ ـع ــاش ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي حـيـنـهــا،
وسعى جاهدا ألن يصبح البنك اإلسالمي
الرقمي الرائد في القطاع المصرفي ،وكان
كـمــا أراد لــه أن ي ـكــون ،فـلــن ينحني أمــام
عـقـبــة ،ول ــم ينظر إل ــى الـ ــوراء بــل اجتهد
إليـ ـج ــاد م ـكــانــة م ـم ـيــزة ل ــه ض ـمــن قـطــاع
الـمـصــارف فــي الـكــويــت ،ومـ ــازال طامحا
للتقدم ،حيث يسعى دا ئـمــا لالستعانة
بشغف موظفيه ورؤيتهم الخالقة.

وقـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـ ـ «وربـ ـ ــة»
شاهين الغانم إن البنك تأسس بمبادرة
كــري ـمــة م ــن أم ـيــر ال ـب ــاد ال ــراح ــل الـشـيــخ
صباح األحمد  -طيب الله ثراه  -بمرسوم
أميري صدر في  ،2010ثم انضم في نفس
ال ـعــام إل ــى مـجـمــوعــة الـبـنــوك اإلســامـيــة
الـمـسـجـلــة ل ــدى بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي،
مضيفا أن «وربــة» تم توزيع أسهمه إلى
جميع المواطنين الكويتيين ،إلى جانب
مساهمة الهيئة العامة لالستثمار ،وقد
تأسس حينها برأسمال بلغ  100مليون

 2.5مليار دينار محفظة تمويلية
أف ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـن ـ ـصـ ــار ب ـ ـ ــأن أك ـ ـبـ ــر إنـ ـج ــاز
للمجموعة المصرفية لـلـشــر كــات في
«وربـ ـ ـ ــة» بـ ـن ــاء م ـح ـف ـظــة ت ـمــوي ـل ـيــة مــن
«ال ش ــي» فــي ع ــام  2011حـتــى وصلت
إلــى حجم  2.5مليار دينار في الوقت
الحالي ،مع نسبة ديون غير منتظمة
تعادل  1في المئة فقط ،وهــذا يعكس
الـحـصــافــة االئـتـمــانـيــة لـلـبـنــك ،إضــافــة

إلــى حسن اختياره لعمالئه وتقييمه
للمخاطر.
وأكد أن «وربة» حاليا من المنافسين
األقوياء في القطاع المصرفي المحلي،
وهـ ــذا اإلنـ ـج ــاز م ــا ك ــان لـيـتـحـقــق لــوال
ثـقــة الـعـمــاء ورض ــاه ــم عـلــى مستوى
الخدمات المقدمة.

نـشــأتــه عـلــى اسـتـقـطــاب ك ـفــاء ات كويتية
متميزة لديها خبرة طويلة فــي السوق
المحلي ،والـتــي ساهمت فــي دعــم النمو
الكبير ال ــذي حققه الـبـنــك ،وه ــذه تعتبر
ضمن إحدى أهم استراتيجيات البنك.

دينار ،إلى أن وصل حاليا إلى نحو 200
مليون.

ً
 19فرعا

وأوض ــح الغانم أن أول فــرع للبنك تم
اف ـت ـتــاحــه عـ ــام  2012ف ــي مـنـطـقــة ش ــرق،
وك ــان ــت ب ــداي ــة ان ـطــاق ـتــه الـحـقـيـقـيــة في
السوق الكويتي ،واليوم يمتلك  19فرعا
موزعة بشكل متوازن على جميع مناطق
البالد لخدمة عمالئه.

رؤية ثاقبة

إدارة العمالء لحسابات أبنائهم القصر
ع ـب ــر ال ـت ـط ـب ـيــق ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ط ـ ــرح أول
حصالة إلكترونية لألطفال فــي السوق
الكويتي ،تمكن أولياء األمــور من توفير
مبالغ ألطفالهم.

رؤي ـ ــة «وربـ ـ ـ ــة» ك ــان ــت ث ــاق ـب ــة واس ـت ـبــاق ـيــة
وهدفها تفعيل المنصات اإللكترونية ومواكبة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ل ـمــواص ـلــة ال ـن ـمــو وزي ـ ــادة
الحصة السوقية في الكويت ،إلى جانب تقديم
حلول مالية مبتكرة وتجارب متميزة.
وف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،أك ــد الـغــانــم أن
«وربـ ــة» مقتنع تـمــامــا ب ــأن نـجــاحــه نابع
من الخدمات اإللكترونية والرقمية التي
يـقــدمـهــا ،ول ـهــذا الـسـبــب تــم إن ـشــاء إدارة
مستقلة للخدمات اإللكترونية ،فضال عن
تأسيس أول مصنع رقمي فــي الكويت،
والــذي كان له دور كبير في تطور ونمو
الخدمات بالسوق المحلي.

جذب الكفاءات

تطلعات مستقبلية

ً
 3.6مليارات دينار أصوال

وأفاد الغانم بأن إجمالي أصول «وربة»
ارتفعت إلــى  3.6مليارات ديـنــار ،بفضل
تــركـيــزه عـلــى ال ـســوق الـمـحـلــي وتقديمه
ل ـخــدمــات إل ـك ـتــرون ـيــة ورق ـم ـيــة مـتـمـيــزة،
بعضها طرح ألول مرة في الكويت ،منها
فتح الحساب والحصول على تمويل من
خــال تطبيق البنك على الموبيل بدون
حــاجــة إل ــى زي ــارة ال ـفــرع ،وه ــذه بــدورهــا
س ــاه ـم ــت فـ ــي ن ـم ــو ال ـب ـن ــك ل ـم ـس ـتــويــات
مرموقة خالل فترة قصيرة.
ومن ضمن الخدمات أيضا طرح خدمة

شاهين الغانم

وشدد الغانم على أن البنك حرص منذ

«شركات االستثمار» يقيم
ندوة بالتعاون مع «»ICMA
أق ــام ات ـحــاد شــركــات االسـتـثـمــار ،بــالـتـعــاون مــع الــرابـطــة
الدولية لسوق المال ( ،)ICMAأمس ،ندوة افتراضية بعنوان
«ســوق السندات المستدام مــن منظور األس ــواق الناشئة»،
تماشيا مــع اقـتــراب إعــان هيئة أس ــواق الـمــال عــن اللوائح
ال ـجــديــدة إلصـ ــدار ال ـس ـنــدات الـمـسـتــدامــة فــي أسـ ــواق الـمــال
المحلية ،واتخذت هيئة أســواق المال من مبادئ السندات
المستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق المال مراجع
في عملية اعتماد اللوائح التنفيذية التابعة لتلك السندات.
وافتتحت الندوة فــدوى درويــش ،نائبة األمين العام في
اتحاد شركات االستثمار ،حيث شــددت على الــدور الكبير
لـلــرابـطــة فــي إض ـفــاء الـمـعــرفــة للمعايير األســاس ـيــة لألخذ
بــاألدوات المالية المستدامة ،ومنها السندات المستدامة،
حيث تم إلقاء الضوء على المبادئ العامة ،وكيفية إصدارها
وت ــداولـ ـه ــا ،مـضـيـفــة أن األخ ـ ــذ ب ـه ــذه ال ـم ـب ــادئ واألدوات
المستدامة يعمل على استقطاب مستثمرين مهتمين بهذه
األدوات.

وأشار الغانم إلى أن «وربة» يطمح إلى

أن يحتل ال ـص ــدارة فــي مـجــال الـخــدمــات
المصرفية اإلسالمية بالسوق الكويتي،
مـ ــع تـ ـق ــدي ــم خـ ــدمـ ــات م ـص ــرف ـي ــة رق ـم ـيــة
متطورة تلبي احتياجات العمالء ،فضال
عن استراتيجيته للتوسع دوليا.
وت ــوق ــع أن ي ـكــون «ورب ـ ــة» ف ــي مـصــاف
البنوك األولى بالكويت بالقريب العاجل،
الفتا إلــى أن وج ــوده فــي الـســوق الدولي
كــان له تأثير إيجابي مباشر على أدائــه
ُ
وسمعته ،والذي ترجم من خالل تصنيفه
االئـتـمــانــي عـنــد  Aمــن وكــالــة مــوديــز مع
نظرة مستقبلية مستقرة ،وهذا ما يضعه
في مصاف البنوك الكويتية الرائدة رغم
حداثة عمره.
وشدد على أن توسع «وربة» في السوق
الدولي بدأ منذ نشأته ،وهو العب رئيسي
ف ــي إص ـ ــدار ال ـص ـكــوك اإلس ــام ـي ــة ،حيث
أصـ ــدر خ ــال أزمـ ــة ك ــورون ــا أول صـكــوك
مقومة بــالــديـنــار ،وه ــذا يــدل على متانة
وق ــوة الـمــركــز الـمــالــي للبنك ،إلــى جانب
كفاءة موظفيه.
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«بوبيان» من الـ  100الكبار في الشرق األوسط «الوطني» يحصد جائزة أفضل بنك
ضمن القائمة السنوية لمجلة «فوربس» العالمية ألكبر  100شركة على مستوى المنطقة للتمويل التجاري في الكويت 2022
سر نجاح البنك
يكمن في االستثمار
بالخدمات الرقمية
وخدمة العمالء
المميزة والكوادر
الوطنية

البنك حقق مكانة
ً
مميزة محليا خالل
فترة قصيرة بفضل
فريق عمله المميز

الماجد وفريقه
نجحوا في الوصول
بالبنك ألعلى
مستويات األداء
وتحقيق نمو
مستمر

انضم بنك بوبيان لقائمة المئة
الكبار على مستوى الشرق األوسط
ض ـمــن ال ـقــائ ـمــة ال ـس ـنــويــة لمجلة
«فوربس» العالمية  FORBESألكبر
 100شــركــة على مستوى منطقة
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ل ـي ـت ــوج ال ـب ـنــك
ً
ً
بــذلــك ع ـقــدا كــامــا مــن اإلن ـج ــازات
والنجاحات التي صعدت به إلى
قمة القطاع المصرفي الكويتي.
ويضاف هذا اإلنجاز إلى الفريق
التنفيذي للبنك بقيادة نائب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لمجموعة البنك عادل الماجد ،الذي
تمكن من تحقيق نجاحات متتالية
قفزت بأرقام البنك الى مستويات
قياسية.
وت ــم وض ــع ه ــذه الـقــائـمــة التي
ً
تعدها سنويا مؤسسة «فوربس»
الـعــالـمـيــة عـلــى أسـ ــاس مجموعة
من المعايير المالية أبرزها القيمة
الـســوقـيــة والـمـبـيـعــات وإجـمــالــي
األصول وصافي االرباح لعام .2021

نمو المؤشرات المالية
يعتبر وصول «بوبيان» إلى هذه
القائمة ودخوله ضمن المئة الكبار
ً
ً
إنجازا مهما للبنك ،السيما إذا ما
وضعنا في االعتبار المكانة التي
كان عليها البنك قبل عشر سنوات
ً
كــأحــد ال ـب ـنــوك الـصـغـيــرة محليا
وصـعــوده التدريجي حتى وصل
ً
إلى المركز الثالث محليا.
وتشير جميع مــؤشــرات البنك
الرئيسية إلى نتائج الجهود التي
قام بها الماجد وفريقه حيث ظهرت
بشكل سريع في نهاية  ،2010وبعد
ٍ
أقل من عامين على التحول ،ارتفعت
محفظة تمويل البنك بنسبة %73
من  1.6مليار دوالر في  2008إلى
 2.7مليار في .2010
وخ ــال هــذه الفترة ( 2010إلى
 )2021أصـبـحــت محفظة تمويل
األفراد التي مثلت نسبه متواضعة
م ــن محفظة الـتـمــويــل ف ــي ،2008
تـمـثــل  42ف ــي ال ـم ـئــة م ــن محفظة
الـتـمــويــل ،إذ بلغت  7.9مـلـيــارات
دوالر في ( 2021زيادة بـ  3أضعاف
على مدار  7سنوات بمعدل سنوي
مركب  )%17بينما زادت تمويالت
الشركات عن الضعف خالل الفترة

من  2008إلى  2021لتصل إلى 10.8
مليارات دوالر.
وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت ت ــركـ ـيـ ـب ــة م ـح ـف ـظــة
ً
الـ ـتـ ـم ــوي ــل أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،إذ أص ـب ـحــت
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة (باستثناء
البنوك) تمثل ما يقل عن  %4من
ً
إجمالي المحفظة في  2015نزوال
من  %46في .2008
وفـ ــي عـ ــام  ،2010ح ـقــق الـبـنــك
صافي ربــح بلغ  20مليون دوالر
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـحـقـيــق صــافــي
ً
خسارة تبلغ  171مليونا في العام
الـســابــق وخ ــال الـفـتــرة مــن 2010
إلى  ،2021ارتفع صافي ربح البنك
بمعدل سنوي مركب يبلغ %21
ليصل إلى  106ماليين في .2021
كما بلغت أصول البنك  24مليار
ً
دوالر فــي  2021ارت ـفــاعــا مــن 4.4
مليارات في  2010بمعدل سنوي
م ــرك ــب ب ـلــغ  %17ك ـمــا اس ـت ـقــرت
القروض غير المنتظمة عند %1
مــن إجـمــالــي ال ـق ــروض منخفضة
القيمة في .2021
وجنى البنك ثمار التركيز على
بشكل مستمر
الخدمة ،إذ حصل
ٍ
على أعلى مستويات رضا العمالء
ً
في الكويت متوجا ذلك بحصوله
على جائزة أفضل بنك إسالمي في
خدمة العمالء من سيرفس هيرو
ً
على مدار  12عاما.

التوسع الخارجي
و Nomo Bank
وف ــي ع ــام  2020نـجــح بوبيان
ف ــي االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ب ـنــك لـنــدن
والشرق األوســط الــذي يمتلك فيه
ً
حاليا  %71مــن األس ـهــم ،ثــم جاء
إعالن البنك انطالق أعمال عالمته
التجارية الجديدة Nomo Bank
بــال ـكــامــل ف ــي ال ـكــويــت والـمـمـلـكــة
المتحدة كأول بنك رقمي إسالمي
عالمي من لندن لديه القدرة على
تقديم خدماته للجميع ســواء من
عمالء بوبيان أو غيرهم.
ويـ ـطـ ـم ــح الـ ـبـ ـن ــك ألن ُي ـص ـبــح
البنك اإلســامــي المفضل لعمالء
دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
في المملكة المتحدة إذ تم وضع
مجموعة مــن الـمـبــادئ الرئيسية
ضـ ـم ــن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـول

عادل الماجد

الخاصة بالبنك بعد االستحواذ من
بينها بناء عالمة تجارية مستدامة
تركز على العمالء ومنسجمة مع
مجموعة بنك بوبيان.

مركز اإلبداع الرقمي
ب ـع ــد إدراك نـ ـج ــاح ال ـب ـن ــك في
اس ـت ـق ـطــاب ج ـيــل األل ـف ـيــة الـمــولــع
ب ـكــل م ــا ه ــو رق ـم ــي ،رك ــز بــوبـيــان
على التكنولوجيا كنقطة يمكن أن
تكسبه ميزة تنافسية ،وفي 2015
قــرر فريق العمل إضــافــة الصبغة
المؤسسية على هــذه الميزة عبر
إطالق مركز بوبيان لإلبداع الرقمي.
ً
واسـ ـتـ ـغ ــرق ال ـب ـن ــك  18ش ـه ــرا
لالنتقال مــن نـمــوذج تكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــدم جميع
الـ ـخ ــدم ــات إل ـ ــى إن ـ ـشـ ــاء وح ــدت ــي
أعمال منفصلتين بحيث يشرف
ف ــري ــق ت ـك ـنــولــوج ـيــا الـمـعـلــومــات
على المكونات التقنية واألجهزة
بينما يعمل مركز االبتكار الرقمي
ك ـم ـص ـنــع رقـ ـم ــي مـ ــع فـ ـ ــرق تـهـتــم
بمختلف المنصات.
وعـلــى م ــدار الـسـنــوات األخـيــرة
احـتـفــظ الـبـنــك بـلـقــب أف ـضــل بنك
إســامــي على مستوى العالم في
مجال الخدمات المصرفية وهي
ال ـجــائــزة ال ـتــي حـصــل عليها من
مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية
نتيجة اإلنجازات التي حققها في
هذا المجال.
وارتـ ـك ــزت الـمــؤسـســة لمنحها
البنك هــذه الجائزة الــى مجموعة
م ــن ال ـم ـعــاي ـيــر أه ـم ـهــا مـ ــدى قــوة

«األهلي» يطرح خاصية األوامر الصوتية
ً
التفاعلية لـ «أهال أهلي»
أع ـلــن الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي ط ــرح خاصية
األوامــر الصوتية التفاعلية على خدمة العمالء
«أهـ ــا أه ـل ــي» ،وب ــذل ــك ي ـكــون «األهـ ـل ــي» أول بنك
فــي الـكــويــت يطبق هــذه التكنولوجيا ،تماشيا
م ــع اسـتــراتـيـجـيـتــه ال ـهــادفــة إل ــى جـعــل خــدمــاتــه
المصرفية أكثر سهولة وبساطة لعمالئه.
وبفضل خاصية األوامــر الصوتية التفاعلية
مــن البنك األهـلــي الكويتي ،بــإمـكــان أي شخص
يـتـصــل بــالـبـنــك االس ـت ـم ـتــاع بـتـجــربــة مـصــرفـيــة
سهلة ومبسطة ،كما توفر الخدمة الجديدة خيار
تصفح قوائم خدمة الرد اآللي الصوتي التفاعلية
باستخدام األوامر الصوتية ،مما يتيح للمتصل
إمكانية التنقل السلس فــي القائمة الرئيسية،
وبالتالي تحسين تجربة المستخدم كلها.
وصرح المدير التنفيذي للخدمات المصرفية
لألفراد في البنك األهلي الكويتي فيصل التميمي:
«يـعــد ط ــرح تقنية األوامـ ــر الـصــوتـيــة التفاعلية
إضافة جديدة وقيمة لمجموعة عروضنا التي
نقدمها لعمالئنا الكرام .إن االستفادة من الحلول
المتطورة للبنك ستقدم حقبة جديدة من تجربة
خــدمــة ال ـع ـمــاء ال ـفــوريــة الـمـحـسـنــة بــاسـتـخــدام
صوتهم للتواصل مع خاصية الرد اآللي التفاعلي
عن طريق الصوت».
وأضــاف التميمي« :نظرا لالتجاهات التقنية

المتطورة المستمرة التي يشهدها قطاع الخدمات
المالية ،يحرص البنك األهلي الكويتي دائما على
تطبيق االب ـت ـكــارات األح ــدث مــن نــوعـهــا امتثاال
الستراتيجية البنك الرامية إلــى تقديم خدمات
مـصــرفـيــة سـهـلــة ومـبـسـطــة ،ونـعـتـقــد أن قيامنا
بتطبيق ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا يـنـبــع مــن إدراك ـنــا
لرغبة العمالء في الحصول على الخدمات بسرعة
وســاســة ،ونـحــن فــي البنك ملتزمون بتبسيط
تجربة التعامل مــع منتجاتنا وخــدمــاتـنــا ،عبر
جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وبساطة
بفضل تسخير االبتكارات الرقمية».
إضافة لذلك ،يواصل البنك األهلي الكويتي دعم
حملة التوعية الوطنية الشاملة بعنوان «لنكن
على دراي ــة» ،التي أطلقها بنك الكويت المركزي
واتحاد مصارف الكويت ،والتي تهدف إلى نشر
الوعي حول حقوق وواجبات العمالء عند التعامل
مع المنتجات والخدمات المصرفية ،كما سيتم
إرشاد المتصلين بالبنك ،بصرف النظر عما إذا
كــانــوا مــن عـمــاء الـبـنــك أو غـيــرهــم ،ح ــول بعض
ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ـه ـمــة والـ ـت ــي تـتـضـمــن إجـ ـ ــراءات
االقتراض والبطاقات البنكية ومعامالت العمالت
الــرق ـم ـيــة ال ـم ـش ـفــرة واألم ـ ــن الــرق ـمــي وال ـخــدمــات
المقدمة إلى العمالء من أصحاب الهمم وعملية
تقديم الشكاوى الرسمية.

«وربة» يتعاون مع «نادي الواحة»
دشن بنك وربة ،بالتعاون مع
«نادي الواحة» ،التابع للخطوط
الجوية الكويتية ،حملة فريدة
من نوعها تستمر طوال موسم
الصيف ولمدة  3أشهر ،ابتداء
من  15الجاري حتى  15سبتمبر
المقبل ،وتهدف هذه الحملة إلى
توفير العديد من المزايا لعمالء
البنك ،السيما مع موسم السفر
خ ــال ال ـص ـي ــف ،ح ـيــث سـيـقــوم
البنك بعمل سحوبات شهرية
ل ـع ـش ــرة ف ــائ ــزي ــن شـ ـه ــري ــا ،أي
بإجمالي  30فــائــزا طــوال فترة
الصيف.
وق ــال مــديــر إدارة أول إدارة
الـ ـ ـف ـ ــروع وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـمــال ـيــة
ال ـخــاصــة ف ــي «وربـ ـ ــة» عـبــدالـلــه
الشعيل بأن البنك يسعى دائما
لتوفير كل سبل الراحة لعمالئه
وخــدمـتـهــم ،إضــافــة إل ــى توفير
العروض التنافسية لهم.
وأض ــاف الشعيل أن الحملة
مقسمة إلى  3أقسام ،يبدأ األول
من  15يونيو حتى  15يوليو،
وال ـث ــان ــي م ــن  15يــول ـيــو حتى
 15أغـسـطــس ،وال ـثــالــث مــن 15
أغ ـس ـطــس ح ـتــى  15سـبـتـمـبــر،
ويفوز عن كل قسم  10أشخاص
ب ــإج ـم ــال ــي  30ش ـخ ـصــا خ ــال
ال ـح ـم ـلــة ،ح ـيــث ي ـح ـصــل األول
عـلــى  50000مـيــل سـفــر مقدمة

عبدالله الشعيل

م ــن ب ـنــك وربـ ـ ــة ،بــال ـت ـعــاون مع
«نادي الواحة» التابع للخطوط
الكويتية ،بينما يحصل الثاني
على  30000ميل ،والثالث على
 20000ميل ،ويحصل الفائزون
كــذلــك مــن الــرابــع حتى العاشر
على  10000ميل ،وذلك بمعدل
شهري.
وأوضح أن الفائزين يمكنهم
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـل ــك األمـ ـي ــال
ال ـتــي ستمكنهم مــن الـحـصــول
على رحلة الذهاب واإليــاب من
ال ـكــويــت إل ــى إح ــدى الــوجـهــات
اإلقليمية والعالمية التي تبدأ
من دبي بتكلفة  15000ميل فقط

على الدرجة السياحية ،و30000
ميل على درجــة رجــال األعمال،
و 45000مـ ـي ــل عـ ـل ــى ا لـ ــدر جـ ــة
األولى ،وغيرها من دول العالم،
وفق الشروط واألحكام الخاصة
بالخدمة.
وأشار الشعيل إلى أن البنك
يسعى إلــى رفاهية عمالئه من
خ ــال تـقــديــم عـ ــروض الـصـيــف
مع بطاقات بنك وربة االئتمانية
وم ـس ـب ـقــة الـ ــدفـ ــع ،ح ـي ــث تـتـيــح
هــذه البطاقات كذلك اسـتــردادا
نـقــديــا يـصــل إل ــى  6ف ــي الـمـئــة،
م ـض ـي ـف ــا أن ج ـم ـي ــع ب ـط ــاق ــات
«وربـ ـ ــة» االئ ـت ـمــان ـيــة تــدخــل في
هذه الحملة بما فيها البطاقات
مسبقة الدفع.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـ ـمـ ــؤه ـ ـلـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدخ ـ ــول كـ ـف ــرص
للمشاركة هي العمليات المنفذة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة فـ ـق ــط ،وال ـع ـم ـل ـيــات
التي تتم عبر األونــايــن والتي
تمت خالل فترة إطالق الحملة
ال ـتــروي ـج ـيــة ،م ـتــاب ـعــا« :ال يتم
احتساب عمليات حجز المبالغ
(ع ـ ـلـ ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال :ح ـجــز
الـفـنــادق – تــأجـيــر ال ـس ـيــارات...
إلخ) على البطاقات االئتمانية
مـ ــن ضـ ـم ــن ال ـ ـفـ ــرص ال ـم ــؤه ـل ــة
لدخول السحب.

فيصل التميمي

االستراتيجية التي يضعها البنك
لـجــذب وخــدمــة العمالء الراغبين
في الحصول على خدمات مصرفية
الرقمية وتحفيز وترغيب العمالء
في التحول إلى استخدام الخدمات
المصرفية الرقمية.
ه ـ ــذا إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـم ــو ق ــاع ــدة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـس ـت ـخ ــدم ــون
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة الــرق ـم ـيــة
بكافة قنواتها سواء عبر االنترنت
او ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـيــة م ــع اإلب ـ ــداع
واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار فـ ــي ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات
مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر
القنوات الرقمية.
وبينما كان ما يعادل  %1فقط
مــن إجـمــالــي ع ــدد الكويتيين في
عــام  2009يـحـ ّـولــون رواتـبـهــم الى
ً
بنك بوبيان فان هذه النسبة حاليا
تصل إلى  ،%27وبذلك أصبح البنك
ً ً
قريبا جدا من البنكين األعلى في
الكويت وهــذه النسبة في أغلبها
من فئة الشباب ،مع اإلشارة إلى أن
 %50من طلبة الجامعة والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي يملكون
حسابات في بنك بوبيان.
ومن حيث الحصص السوقية
فــان نسبة البنك ارتفعت من %1
في عام  2009إلى  %11من التمويل
المحلي بصفة عامة في عام 2021
بينما ارتفعت حصته من تمويل
األفــراد  %16ليصبح بنك بوبيان
الـ ـث ــال ــث عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـب ـن ــوك
المحلية مــن حيث حجم األصــول
والحصة السوقية.

تمويل المشاريع
ول ـ ــم ي ـث ـبــت «ب ــوبـ ـي ــان» تـفــوقــه
وقدرته على المنافسة في الخدمات
المصرفية لألفراد فقط ،بل استطاع
ً
أيضا أن يؤكد حضوره القوي في
مجال تمويل المشاريع والشركات
ف ــي مـخـتـلــف أح ـجــام ـهــا ،وتـقــديــم
الحلول الرقمية لها.
وخـ ــال ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة تم
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى قـ ـط ــاع ال ـش ــرك ــات
الـكـبـيــرة والـمـتــوسـطــة ث ــم امـتــدت
فيما بعد إلى الشركات الصغيرة،
وذل ـ ــك ب ـه ــدف ت ـمــويــل الـقـطــاعــات
التنموية والتشغيلية المنتجة
بكافة القطاعات.

في استبيان « »GTRالمتخصصة باألسواق الناشئة وتمويل التجارة

لقطة جماعية لفريق «الوطني»
حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك
للتمويل التجاري في الكويت لعام  ،2022في
االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة «غلوبال
تريد ريفيو  »GTRالمتخصصة فــي األســواق
العالمية الناشئة وتـمــويــل الـتـجــارة والسلع
والخدمات المصرفية.
ووقع االختيار على «الوطني» كأحد أفضل
ال ـب ـنــوك ال ــرائ ــدة ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط
وشمال إفريقيا في تمويل العمليات التجارية،
إذ اع ـت ـم ــدت ال ـم ـج ـلــة ف ــي اخ ـت ـي ــاره ــا ألف ـضــل
المؤسسات حول العالم على استطالع يشارك
فيه العمالء والمؤسسات المتخصصة.
وسلطت جوائز رواد التجارة حــول العالم
لعام  ،2022الضوء على المؤسسات الرائدة في
تمويل العمليات التجارية والسلع وسالسل
التوريد ،إضافة إلى تمويل الصادرات وأسواق
التكنولوجيا المالية.
وتـبــرهــن ال ـجــائــزة عـلــى تــرسـيــخ «الــوطـنــي»
لـ ـم ــوقـ ـع ــه ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادي ف ـ ــي تـ ـم ــوي ــل ال ـص ـف ـق ــات
وال ـم ـشــروعــات الـكـبــرى بفضل ق ــوة ميزانيته
العمومية والخبرات الطويلة التي يمتلكها،
إضافة إلى العالقات االستثنائية والمستدامة
مع عمالئه على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما تعكس هذه الجائزة المرموقة المكانة
الـقــو يــة والـحـصــة المهيمنة للبنك فــي ســوق
ال ـت ـم ــوي ــل الـ ـتـ ـج ــاري ومـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي ك ـبــرى
الصفقات الـتــي تشمل الـعــديــد مــن القطاعات
الـحـيــويــة بـفـضــل الـمـسـتــوى الـمـتـمـيــز لخدمة
العمالء ومــا يقدمه من قيمة مضافة يدعمها

انتشاره اإلقليمي والدولي ،إضافة إلى امتالكه
فريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات ويعمل
كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعمالء.
بال ٍ
ويــواصــل «الــوطـنــي» اقـتـنــاص الـفــرص على
ً
ال ـســاحــة الـمـحـلـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة اس ـت ـن ــادا إلــى
دوره التاريخي في قيادة تحالفات الصفقات
الضخمة وتـمــويــل الـمـشــاريــع االستراتيجية
الـكـبــرى فــي عــدد مــن الـقـطــاعــات ليرسخ بذلك
موقعه الــرائــد فــي كــونــه الشريك األول لكبرى
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ــي تـمــويــل
خططها التوسعية.
وت ـعــد مـجـلــة «غ ـل ــوب ــال تــريــد ري ـف ـيــو» GTR
إحــدى المجالت العالمية المرموقة في مجال
ال ـت ـمــويــل ال ـت ـج ــاري والـمـتـخـصـصــة ف ــي نشر
الـتـقــاريــر والـتـحـلـيــات ح ــول تـمــويــل الـتـجــارة
ً
والتصدير والسلع وسالسل التوريد ،فضال
عن تأمين االئتمان التجاري وقطاعات الخزانة
والتكنولوجيا المالية.
ُ
وف ــي ك ــل ع ــام ت ـك ــرم ال ـم ـج ـلــة ال ـمــؤس ـســات
الرائدة من جميع أنحاء العالم ضمن جوائز
 GTR Leaders in Trade Awardsو جــوا ئــز
 Awards GTR Best Dealsحيث تسلط هذه
ال ـجــوائــز ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـمــؤس ـســات ال ــرائ ــدة
واألفضل ً
أداء من جميع أنحاء العالم.

ً
«برقان» :حميد أبل رئيسا لمديري مجموعة
الخدمات المصرفية لألفراد

كشف بنك برقان عن تعيين حميد أبــل في منصب رئيس مديري
مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد ،بعد صدور موافقة بنك الكويت
المركزي في يونيو .2022
ً
وسيكون أبل مسؤوال عن صياغة االستراتيجيات الشاملة للخدمات
المصرفية لألفراد وتنفيذها ،باإلضافة إلى قيادة مجموعة الخدمات
المصرفية وتوجيهها نحو تحقيق نمو أكبر وزيادة األربــاح ،وتقليل
المخاطر المحتملة.
وأعرب نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك برقان والرئيس
التنفيذي -الكويت ،رائد الهقهق ،عن سعادته بتهنئة أبل على التحاقه
بمنصبه القيادي الجديد في البنك« ،ونحن واثقون من أنه يتميز بالخبرة
والـقــدرة على إتمام مهامه في إطــار منصبه الــذي يشمل مسؤوليات
واسعة».
وأض ــاف الهقهق« :بعد أن شغل منذ فبراير  2022منصب رئيس
الخدمات المصرفية لألفراد باإلنابة ،نحن على ثقة من أن أبل سينجح
في دوره الجديد وسيقدم أفضل أداء وفق أعلى معايير الجودة».
وأوضــح أن «منصب رئيس مديري مجموعة الخدمات المصرفية
ل ــأف ــراد ه ــو دور ج ــوه ــري ف ــي ال ـب ـنــك ن ـظ ــرا ألنـ ــه ي ــرك ــز ع ـلــى وضــع
االستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية
لألفراد واألنشطة المتعلقة بها ،التي تتطلب معرفة عميقة باحتياجات
السوق ومنهجية عمل مرنة في نفس الوقت ،ويأتي تعيينه ليؤكد أهمية
هذا القطاع في استراتيجيتنا طويلة األجل».
ً
ولدى أبل خبرة في القطاع المصرفي تتجاوز  28عاما ،أدى خاللها
ً
أدوارا قيادية مرموقة ،إذ شغل منصب المدير التنفيذي إلدارة الخدمات
المصرفية للشركات في البنك التجاري الكويتي من  1998إلى ،2008

حميد أبل

رائد الهقهق

والمدير العام لبنك قطر الوطني في  ،2008ورئيس الخزينة في شركة
رابطة الكويت والخليج القابضة من  2009إلى  ،2013إضافة إلى عمله
في ديــوان المحاسبة في الكويت ،وعضويته في مجلس إدارة شركة
ناقالت النفط الكويتية من  2016إلى .2022
ً
والتحق حميد أبــل ببنك بــرقــان عــام  ،2013وك ــان قــد شغل سابقا
منصبي نائب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة ،ورئيس الخدمات
المصرفية الخاصة في البنك من  2016إلى  ،2022وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت ،إضافة إلى
دبلوم عالي في الدراسات المصرفية الدولية من جامعة سيتي بلندن.

«بيتك» يطلق حملة حساب «الرابح» بحلتها الجديدة
أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إطالق حملة حساب
«الرابح» الجديدة لعام  2022وتتضمن عدة سحوبات وجوائز
ً
ً
تمنح العمالء فرصة الفوز «أسبوعيا ،وشهريا ،وبشكل ربع
ً
سنوي» .وتتيح الحملة خالل العام الفوز لـ  536عميال.
ً
وتأتي الحملة انطالقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم
منتجات متميزة تلبي طموحات العمالء وتعزز مكانته الرائدة
ً
ً
محليا وعالميا ،وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات
المصرفية وفق أعلى معايير الجودة.
و تم البدء بالسحوبات بحلتها الجديده شهر مايو 2022
بإشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة ،وحساب الرابح
هو حساب راتب يتوفر للعمالء الراغبين في تحويل رواتبهم
وادارة حساباتهم الشخصية.
ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي لألفراد عبر فروع

«بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات اإللكترونية
المتاحة ،ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول
السحب ،واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بـشــروط وأحـكــام الجوائز والسحب ،تتم
عملية السحب على  10جوائز بمعدل  1500دينار لـ  10عمالء
ً
ً
أسبوعيا ،و 1كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحــد شهريا،
و 25000دينار لعميل واحد كل ربع سنة ،وبذلك يصل مجموع
ً
العمالء الفائزين الى  536فائزا خالل العام ،بعد مراعاة شروط
وأحكام السحب وهي أن يودع العميل  3رواتب خالل األشهر
الثالثة التي تسبق عملية السحب ،ويشترط أال يقل الرصيد
ً
األدنى للحساب عن  50دينارا في نهاية كل شهر خالل األشهر
الثالثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته

وم ـن ـت ـج ــاتــه
ال ـم ـصــرف ـيــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
يـ ـت ــاءم مع
م ـت ـط ـل ـبــات
ال ـع ـم ــاء واح ـت ـيــاجــات ـهــم
وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر ،بما
ينعكس على تحقيق رضا العميل ،الذي هو من أساسيات
ً
العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى
الخدمات المطروحة باالستفادة من االدوات التكنولوجية
ودراسة متطلبات السوق ،ومالءمة كل مرحلة وكل شريحة
من شرائح العمالء.

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ «الحصاد»
أجـ ــرى ال ـب ـنــك األه ـل ــي الـمـتـحــد أمــس
السحب األسبوعي على جوائز الحصاد
اإلسالمي ،حساب السحب على الجوائز
اإلسـ ــامـ ــي األول ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ــذي
ينفرد بالعديد من المميزات ،منها أنه
أبسط وأسهل برنامج ادخار ،فضال عن
مـيــزة فتح الحساب عبر اإلنـتــرنــت بكل
سهولة ويسر مع ميزة اإليــداع الفوري
في الحساب.
وأس ـفــر الـسـحــب عــن ح ـصــول  10من
العمالء على  1000دينار لكل منهم ،وهم

مبارك عايض شبيب الرشيدي ،وفيصل
عبدالله عبدالنبي ،ومريم أحمد الميلم،
وف ــاح سـعـيــد ال ـص ـعــب ،ووج ـي ـهــة علي
الشواف ،وصالح عبدالله الكوح ،وأحمد
محمد عـلــي ،ونشمية محمد العتيبي،
وفـيـصــل محمد ال ـعــازمــي ،ون ــورة زامــل
الضفيري.
وي ـق ــدم ح ـس ــاب ال ـح ـص ــاد اإلس ــام ــي
في باقته الجديدة مجموعة أوســع من
الـ ـم ــزاي ــا ،ح ـيــث ي ـح ـظــى ال ــرابـ ـح ــون من
عمالء «المتحد» بجائزة شهرية بقيمة

 100000ديـنــار ،إضــافــة إلــى  10جوائز
أسبوعية بقيمة  1000دينار لكل جائزة،
وتبقى الجوائز ربــع السنوية الكبرى
بقيمة  250000د.ك نقدا للرابح هي أهم
ما يطمح إليه العمالء ،حيث تمثل لهم
ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة لـتـحـقـيــق ح ـلــم الـعـمــر،
وف ـض ــا ع ــن هـ ــذه ال ـب ــاق ــة م ــن ال ـجــوائــز
الـ ـج ــذاب ــة ،ه ـن ــاك أي ـض ــا أربـ ـ ــاح سـنــويــة
متوقعة على أســاس عقد الوكالة ،وهو
مــا يــزيــد مــن جــاذبـيــة ح ـســاب الـحـصــاد
اإلسالمي.

وي ـن ـفــرد ح ـســاب ال ـح ـصــاد بــالـعــديــد
مــن المميزات ،منها أنــه أبسط وأسهل
بــرنــامــج ادخـ ـ ــار ،ف ـضــا ع ــن م ـيــزة فتح
ال ـح ـس ــاب ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ب ـكــل سـهــولــة
وي ـس ــر م ــع م ـي ــزة اإليـ ـ ـ ــداع ال ـ ـفـ ــوري فــي
الحساب.
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اقتصاد

االتحاد بحث تداعيات الصراع الروسي  -األوكراني بمشاركة وفد من غرفة التجارة ترأسه الصقر
ش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت غـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
وصناعة الكويت في االجتماع
الـ  58لمجلس اتحاد غرف دول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
أمس في مسقط ،وترأس الوفد
م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر رئـيــس
الـ ـغ ــرف ــة ،وض ـ ــم فـ ــي عـضــويـتــه
أسامة النصف عضو المكتب،
وف ـهــد ال ــدب ــوس عـضــو مجلس
اإلدارة ،ورب ــاح الــربــاح المدير
العام ،وعماد الزيد المدير العام
المساعد ،وخالد المانع مدير
إدارة العالقات العامة.
وق ـب ـي ــل ان ـع ـق ــاد االج ـت ـم ــاع،
التقى رؤساء الغرف مع األمين
الـ ـع ــام ل ـ ــدول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
لــدول الخليج العربية الدكتور
نــايــف ال ـح ـجــرف ،وت ــم الـتـطــرق
لعدد من المواضيع ذات الصلة
ب ــال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص الـخـلـيـجــي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـع ـ ــزز س ـ ـبـ ــل أواصـ ـ ـ ــر
ا لـتـعــاون فيما بينها ،وأهمها
إص ــدار دلـيــل مــوحــد لمواطني
دول الـمـجـلــس لــاسـتـثـمــار في
دول المجلس يتضمن شروطا
وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات خـ ــاصـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــراد والـ ـتـ ـص ــدي ــر بـيــن
دول الـمـجـلــس ،بــاإلضــافــة إلــى
دور القطاع الخاص الخليجي

ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن مـ ـ ــوارد بــديـلــة
للمنتجات األساسية (القمح –
الزيوت) في ظل األزمة الغذائية
الـ ـمـ ـت ــوقـ ـع ــة ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـصـ ــراع
العسكري الروسي – األوكراني.
كـمــا تــم الـنـظــر إل ــى تــأثـيــرات
الـتـضـخــم الـنــاتـجــة عــن ارت ـفــاع
أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ال ـ ـن ـ ـفـ ــط واألوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
ً
المتوترة عالميا وانعكاساتها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
وال ـت ـجــاري بـيــن دول المجلس
وضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اتـ ـ ـخ ـ ــاذ س ـي ــاس ــات
اقتصادية متناسقة بين دول
الـمـجـلــس لـمــواجـهـتـهــا ،وتـمــت
مناقشة ضــرورة إبــرام اتفاقية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرة ب ـ ـيـ ــن دول
ال ـم ـج ـلــس وج ـم ـه ــوري ــة الـهـنــد
خاصة في ظل األزمــة الغذائية
الحالية التي يشهدها العالم،
واقترحت األمانة العامة التحاد
الغرف الخليجية أهمية توجيه
الدعم لتشجيع القطاع الخاص
الخليجي على زيادة االستثمار
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــزراع ـ ـ ـ ــة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات
الغذائية.
وأبـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون فــي
االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــداده ـ ـ ــم
وترحيبهم الكبير في بذل سبل
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص

ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،والـ ـسـ ـع ــي إلق ــام ــة
ا لــو حــدة الخليجية المنشودة
بـ ـحـ ـل ــول عـ ـ ــام  ،2025كـ ـم ــا تــم
التأكيد على أهمية االستمرار
في التنسيق والمتابعة لتنفيذ
ا ل ـق ــرارات الخليجية فيما بين
القطاع العام والخاص من خالل
اللقاءات المشتركة بين األمانة
العامة لــدول المجلس واتحاد
الغرف الخليجية.
وعقب اللقاء عقد االجتماع
ال ـ ـ  58لـمـجـلــس ات ـح ــاد ال ـغــرف
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وت ـض ـم ــن جـ ــدول
االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـ ـ ــدة ب ـ ـنـ ــود أه ـم ـه ــا
ع ــرض م ـســودة مـقـتــرح النظام
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد الت ـ ـحـ ــاد
الغرف الخليجية ،واستعرض
م ـخ ــرج ــات ال ـل ـق ــاء ال ـت ـش ــاوري
الدوري بين وزراء التجارة بدول
المجلس.
كما اعتمد المجلس التقرير
السنوي الذي تضمن الحصاد
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي لـ ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي م ــن خــال
م ـع ــرف ــة األداء ال ـم ـت ــوق ــع ح ــول
مالمح وآفاق األداء االقتصادي
في دول المجلس خــال الفترة
من  2020إلى  ،2023باالضافة
الـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات وال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر

ً
مترئسا وفد الغرفة المشارك في االجتماع الـ 58
الصقر
االقـتـصــاديــة الـتــي تـطــرقــت الــى
اآل ثـ ــار المستقبلية المتوقعة
لجائحة كــورونــا عـلــى القطاع
الـ ـخ ــاص ال ـخ ـل ـي ـجــي ،وت ـعــزيــز
عــاقــة األمــانــة الـعــامــة لالتحاد
مـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات

 stcتنظم حملة للتبرع بالدم بمناسبة يوم المتبرعين

ّ
الجاسم :الشركة تمكنت من إحداث تأثير أكبر داخل المجتمع
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية  ،stcتنظيمها حملة
للتبرع بــا لــدم بمناسبة ا لـيــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـت ـبــرع ـيــن ب ــال ــدم،
وال ــذي يـصــادف  14يونيو من
كل سنة ،بهدف المساهمة في
إنقاذ األرواح والمحتاجين له،
ونـشــر الــوعــي بأهمية وفــوائــد
التبرع بالدم.
وبهذه المناسبة ،وتماشيا
مــع إطــار الفعاليات اإلنسانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـس ــد مـ ـفـ ـه ــوم ال ـع ـمــل
االجتماعي التطوعي ،نظمت stc
حملتها للتبرع بالدم بمشاركة
مــوظـفــي وفــريــق عـمــل الـشــركــة،
بالتعاون مع بنك الدم المركزي
ال ـك ــوي ـت ــي ،ومـ ـش ــارك ــة تـطـبـيــق
«ط ـب ـي ـب ــي» وش ــرك ــة «ك ــان ـت ـي ــن»
للسلع االستهالكية.
وتأتي مشاركة  stcفي اليوم
ً
العالمي للتبرع بالدم انسجاما
مع إطار المسؤولية االجتماعية
للشركة ،والــذي يركز على عدة
مجاالت رئيسية وهي :الصحة،
والتعليم ،والمجتمع والبيئة
وتمكين الشباب ،حيث تهدف
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ل ـت ـع ــزي ــز روح
التطوع والوعي بالصحة بين
الموظفين ودعــم وحــدة التبرع
بالدم في الدولة.
باإلضافة إلــى حملة التبرع
بـ ـ ــالـ ـ ــدم ،ركـ ـ ـ ــزت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ع ـلــى
تـ ـع ــري ــف ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ب ـف ــوائ ــد
وأهـمـيــة الـتـبــرع ،حـيــث شهدت
الفعالية الداخلية إقباال متميزا
من قبل الموظفين الذين كانوا
حريصين على تلبية ا لــوا جــب

دانة الجاسم

اإلنساني ،والمساهمة في دعم
من هم في حاجة الى الدم.
وقـ ـ ـ ــام بـ ـن ــك الـ ـ ـ ــدم الـ ـم ــرك ــزي
احتفاال بمناسبة اليوم العالمي
للمتبرعين تحت ر عــا يــة وز يــر
الصحة الدكتور خالد السعيد،
وح ـ ـضـ ــور ال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـ ـل ـ ـش ـ ــؤون ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة وش ـ ـ ـ ــؤون
ال ـخ ــدم ــات الـطـبـيــة ال ـم ـســانــدة،
الدكتور عبدالرحمن المطيري،
والــدكـتــور احـمــد الشطي مدير
م ـن ـط ـق ــة األحـ ـ ـم ـ ــدي ال ـص ـح ـي ــة،
حـ ـي ــث ت ـ ــم تـ ـك ــري ــم  stcمـمـثـلــة
بأحمد النويبت مدير العالقات
العامة والـتــواصــل االجتماعي
مـ ــن ق ـب ــل ب ـن ــك ال ـ ـ ــدم ال ـم ــرك ــزي
خ ــال الـحـفــل ال ــذي اق ـيــم أمــس،
ت ـق ــدي ــرا لـمـســاهـمـتـهــا الـفـعــالــة
ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف االنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ــي
نظمها بنك الدم خالل السنوات
الماضية ،في إطار استراتيجية
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة التي

«القطرية» :خصومات ومزايا
بالشراكة مع «»Visa
تتيح ا لـخـطــوط ا لـجــو يــة القطرية لمسافريها مــن مستخدمي
بطاقات  Visaاالئتمانية في العراق واألردن والكويت وسلطنة ُعمان
واإلمارات العربية المتحدة وباكستان؛ فرصة الحصول على العديد
من الخصومات والمزايا الحصرية ،بما في ذلك باقة سفر لحضور
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  ™2022المرتقبة ،بفضل التعاون بين
الخطوط الجوية القطرية وشركة .Visa
وتـشـمــل بــاقــات الـسـفــر الـتــي تتيحها الـنــاقـلــة ،تــذاكــر لحضور
ً
ليال ،في حين أن عددا من
المباريات مع إقامة فندقية لمدة  3أو ٍ 4
الباقات تشمل تذاكر الطيران من/إلى دولة قطر.
وتطلق الناقلة القطرية هذا العرض في الوقت الذي يخطط فيه
المسافرون لعطالتهم الصيفيةُ ،
ويمنح مستخدمو بطاقات Visa
ً
ّ
خصما يصل إلى  12في المئة على تذاكر السفر التي يتم حجزها
ُ
من العراق والكويت وسلطنة عمان و اإلمــارات العربية المتحدة
وباكستان.
وقــال ديرسينيش أريـسـنــديــران ،نائب الرئيس للمبيعات في
الشرق األوسط والقوقاز وباكستان وأفغانستانّ :
«تعد بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ™2022المرتقبة في نهاية هــذا الـعــام؛ بمثابة
فرصة استثنائية الستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم».
من جانبه قال مادهور ميهرا ،رئيس قسم المبيعات في شركة
 Visaفي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا« :يأتي هذا العرض
الترويجي بالتزامن مع مواصلة رفع القيود العالمية عن السفر،
لـيـكــون بـمـثــابــة وسـيـلــة اسـتـثـنــائـيــة لـمـكــافــأة مـســافــري الـخـطــوط
الجوية القطرية لــدى استخدامهم بطاقات  Visaاالئتمانية عند
حجز رحالتهم».

ً
متسلما درع التكريم من الوكيل المساعد د .المطيري
النويبت من stc
وضعتها الشركة ضمن تعاوننا
االستراتيجي منذ تأسيس .stc
وأثناء حملة التبرع بالدم،
سـ ـ ــاهـ ـ ــم تـ ـطـ ـبـ ـي ــق «ط ـ ـب ـ ـي ـ ـبـ ــي»،
المبتكر للتواصل مــع األطـبــاء
ال ـ ـم ـ ــوث ـ ــوق ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،فــي
نـ ـش ــر الـ ــوعـ ــي مـ ــن خـ ـ ــال نـشــر
المعلومات القيمة لموظفي stc
بخصوص أهمية التبرع بالدم،
ك ـمــا اس ـت ـعــرض فــريــق طبيبي
بعض االستخدامات والوظائف
الرئيسية للتطبيق.
وم ــن جـهـتــه ،شــاركــت شركة
«كانتين» في حملة التبرع بالدم
من خالل توزيع المرطبات على
المتبرعين في المقر الرئيسي
لشركة .stc
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت

دان ــة الـجــاســم ،الـمــديــرة العامة
التـ ـص ــاالت ال ـش ــرك ــات ف ــي :stc
«ف ـخ ــورون بـمـشــاركــة بـنــك الــدم
المركزي الكويتي في مبادراته
الـمـخـتـلـفــة ف ــي ال ـي ــوم الـعــالـمــي
ً
ل ـل ـت ـب ــرع ب ـ ــال ـ ــدم ،ت ـم ــاش ـي ــا مــع
ا سـتــرا تـيـجـيــة  stcللمسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة الـ ـت ــي تـتـحـمـلـهــا
الـ ـش ــرك ــة ت ـ ـجـ ــاه دعـ ـ ــم ال ـق ـط ــاع
ال ـص ـح ــي ،وال ـت ــزام ـه ــا بتنمية
وخـ ــدمـ ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـكــوي ـتــي
عـلــى كــل الـصـعــد ،فنحن نؤمن
بأن هذه المبادرة التي نشارك
فيها بشكل سـنــوي بالتعاون
مــع بنك ال ــدم الـمــركــزي تساعد
في نشر الوعي وتثقيف األفراد
ح ـ ـ ــول أهـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع ب ــال ــدم
لـلـمـحـتــاجـيــن ،وك ــذل ــك ال ـفــوائــد

الصحية المرتبطة بها».
وأض ــاف ــت ال ـجــاســم« :تسعى
ً
 stcدوم ـ ـ ــا إلش ـ ـ ــراك مــوظـفـيـهــا
في مختلف المبادرات الهادفة
وال ـق ــائ ـم ــة ع ـلــى زيـ ـ ــادة الــوعــي
حــول قضايا مجتمعية مهمة،
وكشركة رائــدة في الكويت في
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ن ـظ ـمــت ال ـشــركــة
العديد من المبادرات بالتعاون
مــع مختلف مؤسسات القطاع
الحكومي والخاص ،بهدف خلق
تأثير إيجابي في المجتمع التي
تـســاهــم ف ــي نـشــر ال ــوع ــي حــول
قضايا مجتمعية وإنسانية».

والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراك ـ ـ ــز
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ع ـق ــد
فعاليات اقـتـصــاديــة ،وكــان من
أبرزها الــدورة الثالثة لمنتدى
ال ـت ــواص ــل الـخـلـيـجــي األردن ـ ــي
والـ ـم ــزم ــع ع ـق ــده خـ ــال ال ـف ـتــرة

 ...و«بورصة الكويت» و«المقاصة»
تنظمان مبادرة للتبرع بالدم
نـظـمــت بــورصــة ال ـكــويــت وال ـشــركــة الكويتية
للمقاصة مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك
الدم المركزي الكويتي  13يونيو الجاري في مقر
ً
احتفاء باليوم العالمي للتبرع بالدم
البورصة،
وتسليط الضوء على أهمية التبرعات التطوعية
وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه الجميع
في إنقاذ األرواح.
ً
ويشكل تنظيم هذه المبادرة جزء ا من جهود
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إلح ـ ـ ــداث ت ــأث ـي ــر هـ ـ ــادف عـلــى
المجتمع الــذي تعمل فيه ضمن استراتيجيتها
لالستدامة المؤسسية ،ويتماشى مع الهدف 3
– الصحة الجيدة والرفاه  -والهدف  - 17الشراكة
من أجل األهداف  -من أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة.
وي ـص ــادف ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـتـبــرع بــالــدم 14
يــون ـيــو م ــن ك ــل عـ ــام ،وق ــد ت ــم ت ـحــديــده م ــن قبل
لزيادة الوعي العالمي
منظمة الصحة العالمية ً
إلى الحاجة إلى الدم ،إضافة إلى الحاجة لألدوات
اآلمنة من أجل نقله.
وي ـهــدف ه ــذا ال ـيــوم إل ــى تسليط ال ـضــوء على
المساهمة التي يقدمها المتبرعون بالدم لألنظمة
الصحية الوطنية والمحلية.

وتــدعــم مـبــادرات هــذا الـيــوم خــدمــات نقل الــدم
الــوطـنـيــة ومـنـظـمــات الـتـبــرع بــالــدم والمنظمات
غير الحكومية األخرى في توسيع برامج التبرع
بالدم التطوعي من خالل تعزيز الحمالت الوطنية
والمحلية.
ً
ك ـمــا ي ــوف ــر هـ ــذا الـ ـي ــوم أيـ ـض ــا ف ــرص ــة لــدعــوة
ال ـح ـكــومــات واالن ـظ ـم ــة الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة إلــى
اتـخــاذ إج ــراء ات لتوفير الـمــوارد لجمع الــدم من
المتبرعين ،وإدارة وسائل الوصول إلى الدم ونقله
ألولئك الذين يحتاجون إليه.
وتم اختيار شعار «التبرع بالدم عمل تضامني.
انضم إلى الجهود وأنقذ األرواح» شعار الحملة
لعام  ،2022والـتــي مــن شأنها زي ــادة الــوعــي عن
األدوار ال ـتــي تلعبها الـتـبــرعــات الـتـطــوعـيــة في
إنقاذ األرواح.
وت ـش ـمــل أه ـ ــداف الـحـمـلــة ل ـهــذا ال ـع ــام تــوجـيــه
الشكر للمتبرعين بالدم من جميع انحاء العالم،
وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم
ـزون دم
بشكل منتظم ،وذل ــك للحفاظ عـلــى م ـخـ ً
كافي وضمان عمليات آمنة لنقل الدم ،اضافة الى
زيادة الوعي بقيم التبرع التطوعي وتعزيزها من
أجل التضامن المجتمعي والتماسك االجتماعي.

جانب من المبادرة

«الدراسات المصرفية» يكرم خريجي برنامج
تأهيل الكويتيين الحديثي التخرج

لقطة جماعية خالل التكريم
ك ـ ـ ـ ّـرم الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات
المصرفية د .يعقوب الرفاعي ،خريجي برنامج
تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في
القطاع المصرفي -المجموعة التاسعة -الذي
ُعقد خالل الفترة من  6سبتمبر  2020وحتى
 22نوفمبر  ،2021وهــو أحــد بــرامــج مـبــادرة
«ك ـفــاء ة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي
بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد
الدراسات المصرفية ،بهدف تعزيز مساهمة
القطاع المصرفي في تنمية وتطوير قدرات
الكويتيين حديثي التخرج وتأهيلهم للعمل
في القطاع المصرفي.
وهنأ د .الرفاعي المشاركين بتخرجهم،
وح ـث ـه ــم ،ب ـح ـضــور ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن تنفيذ
ال ـبــرنــامــج مــن الـمـعـهــد ،عـلــى االس ـت ـفــادة من
الخبرات التي اكتسبوها أثناء تدريبهم في
هــذا البرنامج المتميز ،وبــذل أقصى الجهد
لتحقيق الـفــائــدة الـمــرجــوة مــن تدريبهم في
مجال عملهم.

م ــن  28-27سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل،
بــاالضــافــة ال ــى إقــامــة المنتدى
الخليجي االقـتـصــادي بدورته
الثانية في إمــارة رأس الخيمة
م ــن  3-2نــوفـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،كما
ا حـيــط المجلس علما بتأجيل

المنتدى والمعرض االقتصادي
ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـس ــوي ـس ــري األول
المقرر عقده خالل الفترة من 28
إلى  29يونيو حتى اشعار آخر.

«الكويتية» تدشن رحالتها
إلى «نيس» الفرنسية

فونكورن وصوفنجي يتوسطان مسؤولي الشركة
وأوضح أن البرنامج أحد أفضل الخيارات
لـحــديـثــي ال ـت ـخــرج الــراغ ـب ـيــن ف ــي ال ـع ـمــل في
القطاع المصرفي والمالي ،لما يشتمل عليه
من تنوع في المواد التدريبية والمتخصصة
في المجال المصرفي والمالي ،حيث يحصل
ـال من
مـنـتـسـبــو ال ـبــرنــامــج ع ـلــى م ـس ـتــوى عـ ـ ٍ
المهارة والمعرفة في هذا المجال.
ً
ُيـعـقــد ه ــذا ال ـبــرنــامــج س ـنــويــا ،حـيــث يتم
اخ ـت ـي ــار ن ـخ ـبــة م ــن ال ـخــري ـج ـيــن الـكــويـتـيـيــن
حديثي الـتـخــرج وتوظيفهم فــي الـبـنــوك ،ثم
تأهيلهم للعمل في هذا القطاع المهم من خالل
تدريبهم مــدة عــام كــامــل قبل تسلمهم مهام
وظائفهم المصرفية ،ويشمل هــذا التدريب
ِعدة جوانب وتطبيقات ُمختلفة نظرية وعملية
وميدانية بما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب
الخبرة العملية والمهنية ،على نحو يعزز
قدرتهم على القيام بالمهام الموكلة إليهم
بكفاءة عالية حال انخراطهم في مجال العمل
المصرفي.

يذكر أن شهادة البرنامج شهادة ُمعتمدة
مــن“& The London Institute of Banking
 ”)Finance (LIBFوهي من أعرق المؤسسات
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي م ـج ــال ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
والمالية ،وال تمنح هذا االعتماد المهني إال
بـعــد الـتـحـقــق مــن أن الـجـهــة ال ـتــي ستحصل
عليه تتبع أحدث أساليب التقنيات التدريبية
والمهنية.
ومـ ــن أهـ ــم م ـم ـي ــزات هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج قـيــام
بنك الكويت الـمــركــزي والـمـصــارف المحلية
بتعيين المتدربين الذين وقع عليهم االختيار
فــي تـلــك الـمـصــارف ثــم الـعـمــل عـلــى إلحاقهم
ولمدة عام كامل بمعهد الدراسات المصرفية
لـتـلـقــي ال ـت ــدري ــب الـمـكـثــف وال ـح ـي ــوي ،حيث
يشمل التدريب على المحاضرات والتدريب
اإللكتروني الــذي يتم تقديمه بالتعاون مع
أعرق الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ضـمــن مساعيها ال ــدؤوب ــة والـمـتــواصـلــة لـتــوسـيــع شبكة
خطوطها ،وتطوير خدماتها للوصول إلى أفضل مستويات
الـ ـج ــودة ،دش ـنــت شــركــة ال ـخ ـطــوط ال ـجــويــة الـكــويـتـيــة أول ــى
ً
رحالتها التجارية المجدولة الى مدينة نيس الفرنسية اعتبارا
ً
من أمس بواقع رحلتين أسبوعيا ،يومي األحد واألربعاء.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي«:يسر الخطوط الكويتية
تشغيل أولى رحالتها إلى مدينة نيس ،وهي إحدى الوجهات
المهمة والمفضلة في خيارات مسافرينا الكرام ،لما تتميز به
ً
من أماكن سياحية جاذبة ،خصوصا أنها تقع على ساحل
ً
ً
ً
البحر األبيض المتوسط ،وتعتبر مركزا سياحيا رئيسيا
ف ــي الـ ـب ــاد ،ك ـمــا تـشـتـهــر بـشــواطـئـهــا الـجـمـيـلــة وال ـخ ــاب ــة».
وأضافت« :أن الخطوط الكويتية تلبي احتياجات ورغبات
ً
عمالئها األعزاء ،عبر إطالق وجهات جديدة ،إذ أطلقت أخيرا
ً
عــددا من الوجهات في مقدمتها الــدار البيضاء ومانشستر
واإلسكندرية وشــرم الشيخ وســوهــاج وطــرابــزون وبــودروم
وإزم ـي ــر وم ـي ـكــونــوس وص ــال ــة وســراي ـي ـفــو وم ــدري ــد وملقا
ً
وأخيرا فيينا ،يليها افتتاح وتشغيل خطوط مثل كوااللمبور
الماليزية وكاتماندو النيبالية في الشهور القادمة».
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هبطت بنحو  ...%9و«اإليثريوم» تتراجع قرب مستوى ألف دوالر
دخلت سوق بتكوين الهابطة
المرحلة األعمق واألكثر قتامة،
حتى أن مستثمري العملة
المشفرة طويلي األجل باتوا
يتعرضون لضغوط شديدة
رغم مقاومتهم لالتجاه
الهابط خالل األسابيع
الماضية.

انـخـفـضــت الـبـتـكــويــن بنحو
 %9خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـع ـ ــا م ـ ــات أ م ـ ــس
بــال ـتــزامــن م ــع ت ــراج ــع الـعـمــات
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ــزاي ــد
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات ل ـت ـن ـظ ـي ــم األصـ ـ ـ ــول
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ،وال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات مــن
تـضـلـيــل يـخــص ارت ـف ــاع عــوائــد
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
االفتراضية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري جـ ـيـ ـنـ ـسـ ـل ــر
رئ ـي ــس لـجـنــة األوراق الـمــالـيــة
والـ ـب ــورص ــات األم ـيــرك ـيــة امــس
االول تـ ـح ــذي ــرات ــه بـ ـش ــأن وه ــم
ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد االس ـت ـث ـمــار في
الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ب ـش ـك ــل ال
ي ـص ــدق ،وقـ ــال ف ــي تـصــريـحــات
أل ـقــاهــا ف ــي مــؤتـمــر روبـ ــرت إف
ك ـي ـن ـي ــدي ال ـص ـي ـف ــي ون ـق ـل ـت ـهــا
«بلومبرغ» :تمكنت العديد من
شــركــات الـعـمــات الـمـشـفــرة من
خــداع العمالء بــادعــاء ات جيدة
جــدا لــدرجــة يصعب تصديقها
حول العوائد المرتفعة اآلمنة.
ً
ونـ ـق ــا ع ــن «ك ــوي ــن دي ـس ــك»،
دعـ ـ ــت «مـ ـي ــري ــد مــاك ـج ـي ـن ـيــس»
المفوضة األوروبـيــة للخدمات
الـ ـم ــالـ ـي ــة -خـ ـ ــال مــاح ـظــات ـهــا
االف ـت ـت ــاح ـي ــة ف ــي حـ ـ ــوار مـنـظــم
لـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة ال ـثــاثــاء-
المشرعين إ لــى تسريع تمرير

اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــي ل ــأص ــول
المشفرة.
وتــراجـعــت البتكوين بنسبة
 %9.11ع ـن ــد  20180دوالرا،
ً
وفقا لبيانات «كوين باس» ،كما
انـخـفـضــت «اإلي ـث ــري ــوم» بنسبة
 %15.00إل ــى  1024.17دوالرا،
وتــراج ـعــت الــري ـبــل  %4.84إلــى
 30سنتا.
ودخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ــوق بـ ـتـ ـك ــوي ــن
الهابطة المرحلة األعمق واألكثر
قتامة ،حتى أن مستثمري العملة
الـمـشـفــرة طــويـلــي األج ــل بــاتــوا
يتعرضون لضغوط شديدة رغم
مقاومتهم لالتجاه الهابط خالل
األسابيع الماضية.
ً
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي ش ــرك ــة
 ،Glassnodeا ل ـ ـتـ ــي ص ـم ـمــت
ً
مـ ــؤشـ ــرا ُي ـ ـعـ ــرف ب ــاس ــم ال ـس ـعــر
المحقق ،ويقيس متوسط سعر
البتكوين الـمـتــداولــة مــن جانب
الـمـسـتـثـمــريــن ،والـ ــذي ب ــات أقــل
ب ـن ـح ــو  1000دوالر ف ـق ــط عــن
سعر التداول وقت كتابة التقرير
والبالغ نحو  23000دوالر.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــون
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــون ف ــي م ــذك ــرة،
إن «الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـه ــابـ ـط ــة دخ ـل ــت
فــي مــرحـلــة تـتـمــاشــى مــع أعمق

وأغـمــق المراحل السابقة ،وفي
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ،بـ ــال ـ ـكـ ــاد ت ـ ـتـ ــداول
ب ـ ـت ـ ـك ـ ــوي ـ ــن أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ــن سـ ـع ــر
االق ـ ـت ـ ـن ـ ــاء ألغـ ـ ـل ـ ــب ال ـح ــام ـل ـي ــن
للعملة المشفرة ،وحتى قدامى
المستثمرين في العملة المشفرة
بــاتــت أع ــداده ــم ف ــي ت ــراج ــع من
االنخفاضات األخيرة».
ً
وتحوم بتكوين حاليا حول
أدنى مستوياتها منذ ديسمبر
 ،2020فيما أصـبــح الـعــديــد من
ال ــواف ــدي ــن الـ ـج ــدد غ ــارق ـي ــن فــي
الخسائر.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ي ــراق ــب
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــو  UBSش ــرك ــات
تعدين بتكوين ،الذين تعرضت
أعمالهم لضغوط بسبب ارتفاع
ت ـك ــال ـي ــف الـ ـط ــاق ــة وال ـ ـتـ ــزامـ ــات
ً
ال ـن ـف ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،ب ـح ـثــا
عـ ـ ــن إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات م ـح ـت ـم ـل ــة ع ـلــى
االستسالم ،والتي يمكن أن يكون
ً
لها أيضا تأثير على األسعار.
وتـ ـ ـ ــزداد ال ـم ـخ ــاط ــر ،ف ـي ـمــا ال
ي ــزال ال ـســوق يـتـعــرض للضغط
بعد أن جاء ت بيانات التضخم
ً
الرئيسية أعلى مما كان متوقعا
األسبوع الماضي ،مما يعني أن
االحتياطي الفيدرالي سيتعين
عليه رفع أسعار الفائدة بصورة
أكبر ،ما سيكون له تأثير سلبي

أك ـب ــر ع ـل ــى األص ـ ــول الـمــرتـفـعــة
المخاطر.
وا نـخـفـضــت بتكوين بنسبة
 %30هذا الشهر ،كما أنه اليوم
ال ـثــامــن عـلــى ال ـتــوالــي لـلـتــراجــع

في سعر العملة المشفرة ،حيث
بلغ معدل التغيير خــال األيــام
الـثــاثــة الـمــاضـيــة  - %21وهــو
أكبر انخفاض في تاريخه.
من جانبه ،قال كبير محللي

االستثمار في  ،Nuveenبريان
ن ـي ــك« :ك ــل األسـ ـب ــاب تـشـيــر إلــى
أنــه مــع بــدايــة الـسـقــوط السريع
لبيتكوين ،فإنه لن يتوقف».
ومــع فـقــدان العملة المشفرة

 %20من قيمتها في غضون 48
ســاعــة ،فــإن ذلــك يعني إمكانية
خسارة  %20أخرى في اليومين
المقبلين.
(العربية نت)

ُ
 Coinbaseتسرح خمس موظفيها
العمالت الرقمية تؤثر على سوق الوظائف
ً
«فاينانشيال تايمز» :تراجع بورصات «الكريبتو» أدى إلى اضطراب سوق العمل استعدادا لـ «شتاء الكريبتو»
تتسبب بــورصــات األص ــول الرقمية
الرئيسية في التخلص من مئات العمال
في انعكاس مفاجئ للتوسع السريع في
ه ــذه الـصـنــاعــة ،حـيــث أفـسـحــت سلسلة
األحداث الساخنة التي استمرت عامين
ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة الـمـجــال
لتراجع هذا السوق.
وبحسب «فاينانشيال تايمز» أعلنت
كوين بيز ،المدرجة في الواليات المتحدة
ُالثالثاء عن خطط لتسريح ما يقرب من
خمس قوتها العاملة ،والتي تصل إلى
أكثر من  1000شخص ،واالنضمام إلى
قائمة المنافسين بما في ذلك جيميناي
 Geminiوكــريـبـتــو دوت ك ــوم Crypto.
 comوبلوكفاي  BlockFiفي خفض عدد
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،ح ـيــث أدى ت ــراج ــع أس ـعــار
العمالت المشفرة هــذا الـعــام إلــى خنق
نشاط التداول الــذي هو شريان الحياة
لهذه الصناعة.
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ج ــولـ ـي ــان س ــوي ــر،
الرئيس التنفيذي السابق لـ «بيتستامب»:
«إذا لم يكن هناك حجم تداول فال يوجد

ً
مــال ،...يبدو أنه سيكون صعبا لبعض
الوقت».
وتراجعت القيمة السوقية ألكبر 500
عملة رقمية في العالم من  3.2تريليونات
دوالر في نوفمبر إلى أقل من  1تريليون
دوالر هذا األسبوع ،مما أدى إلى القضاء
عـ ـل ــى مـ ـك ــاس ــب س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـع ـم ــات
الرئيسية مثل البتكوين واإليثر.
ً
ويـعـكــس ال ـتــراجــع ان ـخ ـفــاضــا أوس ــع
ً
نطاقا في األسواق المالية العالمية ،لكنه
كان أكثر حدة في فئات األصــول األكثر
مـضــاربــة فــي وقــت تـتــراجــع فيه البنوك
المركزية عن التحفيز الذي فرضته في
عام  .2020بلغ متوسط أحجام التداول
الفوري عبر منصات التشفير الرئيسية
ً
ح ــوال ــي  800م ـل ـيــار دوالر ش ـهــريــا من
مـ ـ ــارس إل ـ ــى م ــاي ــو ،أي أق ـ ــل م ــن نـصــف
المستوى لنفس الفترة مــن عــام ،2021
ً
وف ــق ــا ل ـح ـس ــاب ــات فــاي ـنــان ـش ـيــال تــايـمــز
الـقــائـمــة عـلــى ب ـيــانــات كريبتوكومبير
.CryptoCompare
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــون ال ـ ــذي ـ ــن ازده ـ ـ ـ ـ ـ ــروا فــي

ً
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ه ــم أي ــض ــا يـمــزقــون
خطط النمو الخاصة بهم .قالت بورصة
جـيـمـيـنــي لـ ـت ــداول ال ـع ـم ــات ف ــي أوائـ ــل
يونيو إ نـهــا ستسرح  10فــي المئة من
موظفيها في «ظروف السوق المضطربة»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــال األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ويـ ـنـ ـكـ ـلـ ـيـ ـف ــوس
ال ـمــؤس ـســان إن ـه ــا ق ــد «تـسـتـمــر لبعض

الوقت»ً .في األيام األخيرة ،قالت Crypto.
 comأيضا إنها ستقطع  5في المئة من
ً
قــوتـهــا الـعــامـلــة ،حــوالــي  260شـخـصــا،
وستقوم منصة إقراض العمالت المشفرة
 BlockFiباالستغناء عــن خمس قوتها
ً
العاملة ،أي ما يقرب من  170شخصا.

ق ـ ـ ــررت م ـن ـص ــة ُ Coinbaseل ـ ـتـ ــداول ال ـع ـم ــات
المشفرة ،تسريح ما يقرب من خمس قوتها العاملة
وسط انهيار في أسعار األسهم والعمالت المشفرة.
وستخفض بورصة العمالت المشفرة التي تعد
الوظائف
األكبر من حيث أحجام التداول  %18من ُ
بدوام كامل ،وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت
إلى الموظفين امس االول.
وي ـع ـمــل ل ــدى  ،Coinbaseم ــا ي ـقــرب م ــن 5000
موظف بــدوام كامل ،ما يترجم إلــى انخفاض في
عدد الموظفين بحوالي  1100شخص.
وأش ـ ـ ــار ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـمـنـصــة ب ــري ــان
أرمـسـتــرونــغ إل ــى رك ــود مـحـتـمــل ،وضـ ــرورة إدارة
التكاليف وزيــادة الكفاء ة .وقــال أيضا إن الشركة
ن ـمــت «ب ـســرعــة ك ـب ـيــرة ج ـ ـ ًـدا» خ ــال ف ـت ــرة ال ـســوق
الصاعدة ،وفق ما نقلته .CNBC
وقال أرمسترونغ :يبدو أننا ندخل في ركود بعد
 10سنوات من االزدهار االقتصادي .إن الركود قد
يؤدي إلى شتاء جديد للعمالت المشفرة ،ويمكن
أن يستمر فترة طويلة ،مضيفا أن «فصول الشتاء»
الماضية التي طالت العمالت المشفرة أدت إلى
انخفاض كبير في نشاط التداول.
وتابع« :في حين أنه من الصعب التنبؤ باتجاه
االقتصاد أو األسواق ،فإننا نخطط دائما لألسوأ

تراجع قيمة حيازة السلفادور
من «بتكوين» %50

بيل غيتس NFT :أحد نتاجات نظرية «الخداع الكبرى»
أع ــاد الـمـلـيــارديــر الشهير بيل غيتس
إحياء انتقاداته السابقة لألصول الرقمية،
إذ وصف «الرموز غير القابلة لالستبدال»،
والمعروفة باسم  ،NFTبأنها أحد نتاجات
نظرية «الخداع الكبرى».
وقــال غيتس ،ساخرا أثناء حديثه في
حدث أقيم في بيركلي بوالية كاليفورنيا،
واستضافته «« ،»TechCrunchمن الواضح
أن الصور الرقمية باهظة الثمن للقرود
سـتـحـســن ال ـعــالــم بـشـكــل ك ـب ـيــر» ،م ـشــددا
على أنه لن يكون مستثمرا سواء بالشراء

أو البيع على المكشوف لـهــذه الفئة من
األصول.
يأتي ذلك ،فيما انتقد غيتس العمالت
المشفرة من قبل ،حيث دخل في سجال
مــع إيـلــون مــاســك الـعــام الـمــاضــي حول
م ــا إذا كــانــت عـمـلــة بـتـكــويــن محفوفة
بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين األفراد،
فـضــا عــن األض ـ ــرار البيئية لعمليات
ت ـع ــدي ــن ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ،وت ـح ــدث
غ ـي ـتــس أمـ ــس األول بـصـفـتــه مــؤســس
«،»Breakthrough Energy Ventures

الصندوق الذي يركز على المناخ والذي
بدأه عام .2015
كـمــا أش ــار غيتس إل ــى تـهــديــد شكلته
ال ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة بـشـكــل غ ـيــر مـبــاشــر،
نـتـيـجــة ص ـعــوبــة تــوظ ـيــف الـمـهـنــدسـيــن
الموهوبين في وادي السيليكون للعمل
في صناعات مثل المواد الكيميائية وإنتاج
الصلب التي تحتاج إلى خفض انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
وتعرضت مجموعات  NFTالشهيرة،
بما في ذلك «»Bored Ape Yacht Club

حتى نتمكن من تشغيل األعمال في أي بيئة».
وق ــال ــت  Coinbaseف ــي ال ـبــدايــة إن ـهــا ستوقف
التوظيف مــؤقـتــا .وبـعــد أسـبــوعـيــن ،أعـلــن عمالق
التشفير أنه يمدد التجميد لـ «المستقبل المنظور».
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن ه ــذا الـ ـع ــام ،قــالــت بــورصــة
التشفير إنـهــا تخطط إلضــافــة  2000وظـيـفــة في
أقسام المنتجات والهندسة والتصميم.
وت ـ ــم ط ـ ــرح  Coinbaseل ــاك ـت ـت ــاب ال ـ ـعـ ــام مــن
خــال إدراج مباشر في أبريل من العام الماضي،
خــال طـفــرة فــي أس ــواق الـعـمــات الـمـشـفــرة ،وكــان
الـمـسـتـثـمــرون يقبلون عـلــى أسـهــم التكنولوجيا
العالية النمو .لكن سهم  Coinbaseهــوى بنسبة
 %79هــذا العام و %85من أعلى مستوى له على
اإلطالق .وفي غضون ذلك ،انخفضت عملة بيتكوين
إلــى مــا يـقــرب مــن  22000دوالر وفـقــدت  %53من
قيمتها هذا العام.
وأبلغت  Coinbaseومقرها ســان فرانسيسكو
ع ــن ان ـخ ـفــاض ف ــي ع ــدد الـمـسـتـخــدمـيــن ف ــي الــربــع
األخ ـيــر ،وتــراجــع بنسبة  %27فــي اإلي ـ ــرادات عن
الـعــام الماضي .وتجني الشركة غالبية أرباحها
من رسوم المعامالت ،والتي ترتبط ارتباطا وثيقا
بنشاط التداول.

المفضل لدى المشاهير ،لضربة قوية.
ودافع غيتس أيضا عن جهود الخدمات
الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة ال ـتــي دعـمـهــا من
خ ـ ــال م ــؤس ـس ــات ــه ال ـخ ـي ــري ــة ،وال ـت ــي
وصفها بأنها «أكثر كفاءة بمئات المرات»
مــن الـعـمــات الـمـشـفــرة ،وف ـقــا لـمــا نقلته
«بلومبرغ» ،واطلعت عليه «العربية.نت».
ي ــذك ــر أن مــاي ـكــل ب ـل ــوم ـب ــرغ ،مــؤســس
ومالك األغلبية في « ،»Bloomberg LPهو
من الداعمين لصندوق Breakthrough
.Energy Ventures

تــراجـعــت قيمة حـيــازة الـسـلـفــادور مــن بتكوين بأكثر
من  50في المئة ،بفعل الخسائر الحادة للعملة المشفرة
ً
مؤخرا ،وسط مخاوف الركود وتشديد السياسة النقدية.
وكــانــت ال ـس ـل ـفــادور قــد أعـلـنــت مـشـتــريــات مــن العملة
المشفرة األكبر من حيث القيمة السوقية تتجاوز 100
مليون دوالر فــي األشـهــر الماضية ،لكن قيمة حيازتها
ً
بلغت  51مليونا حاليا.
وأعلن الرئيس السلفادوري ،نجيب بوكيلي ،في نهاية
أكتوبر الماضي شراء بالده  420بتكوين مقابل أكثر من
 59ألف دوالر للوحدة الواحدة ،بقيمة إجمالية تقارب 25
ً
مليونا ،لكنها تعادل حاليا  9.5ماليين.

ثروات مليارديرات العمالت المشفرة تتهاوى بنفس سرعة تكونها
بنى أحدهم ثــروة هائلة تنافس أكثر
عمالقة التكنولوجيا بالواليات المتحدة
ثـ ً
ـراء ،وحشد آخر صندوق حــرب ،والذي
أق ـســم م ــن خــالــه عـلــى تـغـيـيــر الـسـيــاســة
والـعـمــل ال ـخ ـيــري ،وح ـصــل آخـ ــرون على
ف ــرص ــة ث ــان ـي ــة لـ ـلـ ـث ــراء ،ب ـع ــد أن تــاشــت
مشاريعهم السابقة.
وأدى الجنون بالعمالت المشفرة إلى
تـحــويــل ك ــل م ــن شــانــغ بـيـنــغ زاو وس ــام
ب ــان ـك ـم ــان ،وف ــراي ــد وم ــاي ــك نــوفــوغــراتــز
وم ـج ـمــوعــة م ــن دعـ ــاة األص ـ ــول الــرقـمـيــة
اآلخرين إلى مليارديرات لعدة مرات ،ولكن
بـمـجــرد أن أص ـب ـحــوا ال ــوج ــوه الـجــديــدة
ل ـل ـثــروة ال ـعــال ـم ـيــة ،أخـ ــذت ث ــروات ـه ــم في
الـتــاشــي حــالـيــا بـمـعــدل مــذهــل ،وبلغت
قيمة ثرواتهم مجتمعة  145مليار دوالر
فــي  9نوفمبر الـمــاضــي ،عـنــدمــا وصلت
«بـتـكــويــن» إلــى مستوى قياسي بلغ 69
ً
ألــف دوالر تقريبا ،حيث فقد سبعة من
أص ـحــاب ال ـث ــروات الـمــرتـبـطــة بالعمالت
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة مـ ـن ــذ ذل ـ ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن إج ـم ــال ــي
 114م ـل ـي ــارا ،وف ـقــا ل ـمــؤشــر «ب ـلــوم ـبــرغ»
للمليارديرات.
ويشعر العديد من األشخاص اآلخرين
ال ــذي ــن راه ـ ـنـ ــوا ك ـث ـيــرا ع ـلــى «ب ـت ـكــويــن»،
ً
بـ ـ ـ ـ ــدءا م ـ ــن م ــايـ ـك ــل سـ ــاي ـ ـلـ ــور ،ال ــرئ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة مــايـكــروسـتــراتـيـجــي
( )Microstrategyإلى رئيس السلفادور
نيب بوكيلي ،بالضيق عندما انخفض
سعر أكـبــر رمــز رقـمــي فــي العالم إلــى ما

دون  23ألف دوالر االثنين الماضي ،وهو
أدنى مستوى منذ ديسمبر .2020

حقبة جديدة
واع ـت ـب ــرت ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ف ــي يــوم
مــن األي ــام أنـهــا تبشر بـبــدء حقبة جــديــدة
مــن التمويل الــامــركــزي ،إال أنها تعرضت
الن ـه ـيــاريــن داخـلـيـيــن ب ــارزي ــن ف ــي غـضــون
أسابيع .وأعلنت «سيليزيوس» (،)Celsius
إح ـ ـ ــدى أكـ ـب ــر م ـن ـص ــات إقـ ـ ـ ــراض ال ـع ـم ــات
الرقمية ،األحد الماضي ،أنها ّ
جمدت جميع
المعامالت على شبكتها بعد تكهنات بأنها
لن تتمكن من تلبية العائدات الموعودة على
بعض منتجاتها.
جـ ــاء ذلـ ــك ب ـعــد ان ـه ـي ــار م ــا ي ـس ـمــى بـ
«تيرا دوالر ستابل كوين» (Stablecoin
 )TerraUSDورم ــزه ــا ال ـم ـم ـيــز «ل ــون ــا»
( )Lunaفــي مــايــو ال ـمــاضــي ،والـ ــذي تم
تـخـلـيــده ك ــوش ــم ع ـلــى ال ـ ــذراع الـيـســرى
لنوفوغراتز ،مؤسس شركة غاالكسي
ديجيتال هولدينغز (Galaxy Digital
.)Holdings Ltd
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ت ـش ـه ــد األس ـ ـ ــواق
العالمية حالة اضطراب ،حيث يخطط
ب ـنــك االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي وال ـب ـنــوك
المركزية األخــرى لرفع أسعار الفائدة
بقوة لمكافحة أعلى معدل تضخم منذ
عقود ،تبرز السرعة التي انخفضت بها
العمالت المشفرة في األسابيع األخيرة.

ورغــم قلة األدل ــة على حــدوث تصدعات
في سوق العمل األميركي األوسع حتى اآلن،
فقد أدت الخسائر في األصول الرقمية إلى
لجوء بعض أصـحــاب المليارات المشفرة
إل ــى خـفــض الــوظــائــف ،وق ــال زاو ،مؤسس
«بينانس» ( ،)Binanceالتي تعد أكبر بورصة
للعمالت الرقمية في العالم ،إن شركته لديها
«صندوق حرب صحي جدا» وتقوم بتوسيع
التوظيف.
ومــع ذلــك ،تراجعت الـثــروة الشخصية
للرجل البالغ  44عاما ،والتي كانت تحتل
المرتبة  11في العالم ،وذلك بمعدل  89في
المئة لتصل إلى  10.2مليارات دوالر منذ
انضمامه ألول مرة ضمن مؤشر «بلومبرغ»

للثروة في يناير ،وأصبحت شركته أيضا
نقطة محورية للمحققين األميركيين الذين
يسعون إلى كبح جماح صناعة التشفير.
وان ـخ ـف ـض ــت ثـ ـ ــروة ب ــان ـك ـم ــان -ف ــراي ــد،
الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العمالت
ال ـم ـش ـفــرة «إف ت ــي إكـ ــس» ( ،)FTXوال ــذي
يبلغ  30عاما ،بنسبة  66في المئة منذ أن
بلغت ذروتها عند  26مليار دوالر ،ويمكن
أن يـضـعــف ذل ــك خـطـطــه لـلـتـبــرع بــأمــوالــه
والتركيز بشكل كبير على السياسة ،لقد
ض ــخ  16م ـل ـيــون دوالر ف ــي ل ـجــان الـعـمــل
السياسي الفائقة في أبريل ،مما جعله أحد
أكبر المتبرعين لمجموعات خارجية ،وقال
إنه يتوقع تقديم أكثر من  100مليون دوالر

خالل االنتخابات الرئاسية المقبلة لدعم
الديموقراطيين.
نوفوغراتز ،البالغ  57عاما ،والذي تمت
تـصـفـيــة ص ـنــدوقــه ال ـك ـلــي ف ــي «فــورتــريــس
إنفستمنت غروب» (Fortress Investment
 )Groupف ــي عـ ــام  2015ب ـعــد عــا م ـيــن من
الـخـســائــر ،راه ــن عـلــى عــودتــه إل ــى العملة
ال ـم ـش ـف ــرة ،واصـ ـف ــا ع ـم ـلــة «ت ـ ـيـ ــرا» م ــؤخ ــرا
بــأن ـهــا «فـ ـك ــرة ك ـب ـيــرة ف ـش ـل ــت» ،وتــراج ـعــت
ث ــروت ــه االث ـن ـيــن إل ــى  2.1مـلـيــار دوالر ،أي
أقــل مما كانت عليه عندما ظهر ألول مرة
ضمن مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات في
ديسمبر  ،2020عندما تم تداول «بتكوين»
بنحو  29ألفا.
في غضون ذلك ،تراجعت ثروتا كاميرون
وتايلر وينكلفوس إلى  3مليارات
دوالر لكل منهما ،من  5.9مليارات
لكل منهما .يـقــوم ال ـتــوأم البالغان
 40عـ ــامـ ــا ،والـ ـم ــؤسـ ـس ــان ل ـشــركــة
« ج ـي ـم ـي ـن ــي» ( )Geminiلـلـعـمــات
المشفرة ،والتي أعلنت هــذا الشهر
أنها ستخفض نحو  10في المئة من
قوتها العاملة ،بجولة حاليا مع فرقة
مــوسـيـقــى ال ــروك «م ــارس جنكشن»
( )Mars Junctionالخاصة بهما.

عقيدة راسخة
أل ـ ـ ـغـ ـ ــت «ك ـ ـ ــوي ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــز غ ـ ـلـ ــوبـ ــال»
( ،)Coinbase Global Inc .و ه ــي

أكبر بــورصــة تشفير بــالــواليــات المتحدة،
ع ــروض الـتــوظـيــف مــع اسـتـمــرار انخفاض
أسعار العمالت المشفرة ،وتراجعت ثروة
ً
المؤسسين بــرايــان أرمسترونغ 39 ،عاما،
ً
وفريدإيهرسام 34 ،عاما ،مجتمعة بـ18.1
مليار دوالر ،لتصل ثروتاهما إلى  2.1مليار،
حيث هبطت أسهم الشركة ب ــ 79فــي المئة
منذ االكتتاب األولي العام.
أما سايلور 57 ،عاما ،فال يزال متمسكا
بعقيدته تجاه التشفير ،حيث غرد االثنين:
«ن ـث ــق ف ــي ب ـت ـكــويــن» ،جـنـبــا إل ــى ج ـنــب مع
صـ ــورة ج ــدي ــدة لـنـفـســه م ـحــاطــا بــال ـضــوء.
وب ــدأت «مــايـكــروسـتــراتـيـجــي» ،وهــي شركة
البرمجيات الـتــي أسسها والـتــي تراجعت
قيمتها خالل فقاعة «الدوت كوم» عام ،2000
ف ــي شـ ــراء «ب ـت ـكــويــن» ع ــام  ،2020وأغـلـقــت
أسهمها عند ذروة بلغت  1272دوالرا في
فبراير  ،2021عندما كــانــت الـ ــ 2.36مليون
سـهــم الـتــي يمتلكها ســايـلــور حــالـيــا تقدر
قيمتها بــ 3مـلـيــارات ،وانخفضت منذ ذلك
الحين بنحو  88في المئة.
لــم يكن بوكيلي ،رئيس الـسـلـفــادور40 ،
ع ــام ــا ،غ ــرد ع ــن ه ـبــوط ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
االثـ ـنـ ـي ــن ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة  4:45مـ ـس ــاء فــي
نيويورك ،ومنذ نحو أسبوع كانت قد مرت
الــذكــرى السنوية األول ــى لـمـحــاوالتــه طرح
مناقصة قانونية لعملة بتكوين ،وفي ذلك
الوقت تم تداولها بنحو  36ألف دوالر.

 BTSتأخذ استراحة للبدء
في مشاريع فردية
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أعلن أعضاء فرقة البوب الكورية الجنوبية ( ،)BTSالتي قادت انتشار موسيقى البوب
الكورية في العالم ،أمس األول أنهم سيأخذون استراحة كمجموعة للعمل في مشاريع
فردية.
وقال عضو الفرقة آر إم ،متحدثا في عشاء سنوي احتفاال بتأسيس الفرقة ،إنه كان يشعر
بالحاجة إلى استكشاف عمله الخاص بعيدا عن التسجيل واألداء المستمر.
وأض ــاف آر إم ،وهــو جــالــس على طــاولــة مــع أعـضــاء فرقته الستة ومتحدثا بالكورية
«المشكلة في البوب الكوري ونظام المشاهير (األيدولز) بأكمله هو أنهم ال يمنحونك الوقت
للنضج .يجب أن تستمر في إنتاج الموسيقى وتستمر في فعل شيء ما».
ُ
ونشر مقطع فيديو للعشاء على الحساب الرسمي للفرقة على «تويتر» ،وأظهرت ترجمة
إنكليزية للتعليقات أن أحد األعضاء وصف االستراحة بأنها «توقف» ،وهو وصف عارضه
ممثل الشركة التي تدير أعمال الفرقة في بيان رسمي ،مؤكدا أنها فترة استراحة ،وأن الفرقة
(رويترز)
لم تفكك ،وذلك بالتزامن مع أسعار أسهم الشركة.

ً
ً
 60عمال إيطاليا في «اللوفر» العام المقبل

ليدي غاغا مفاجأة «»Joker 2

يستضيف متحف اللوفر في باريس سنة
ً
 2023نحو  60عمال من متحف كابوديمونتي
في مدينة نابولي اإليطالية ،بموجب شراكة
«حصرية» موقعة بين المؤسستين ،وفق ما
أعلنت أمــس االول الـثــاثــاء مــديــرة المتحف
الفرنسي لورانس دي كار.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت دي كـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــع مـ ـ ــديـ ـ ــر م ـت ـح ــف
كابوديمونتي سيلفان بيلنجيه «إنــه حدث
ا سـتـثـنــا ئــي! سنستضيف ع ــام  2023أجمل
روائع متحف كابوديمونتي التي ستتحاور
مع تلك الموجودة في متحف اللوفر ،داخل
المتحف نفسه» .وستبقى هــذه األعـمــال في
ال ـلــوفــر س ـتــة أش ـه ــر ،م ــن يــون ـيــو  2023إلــى
يناير .2024
ويـحــاول الطرفان االستفادة من الفرصة
ً
المتمثلة في كون متحف كابوديمونتي مغلقا
في هذه الفترة من أجل تنفيذ اشغال فيه.
ً
وقال بيلينجيه «بدال من ترك هذه الكنوز
تـنــام ،رأيـنــا ض ــرورة أن يستفيد منها زوار
متحف ا لـلــو فــر الفرنسيون والمنتمون إلى
مختلف الجنسيات»( .أ ف ب)

تؤدي دور طبيبة نفسية تمر بعالقة سامة

لورانس دي كار

سميث يخضع لعالج نفسي بعد «األوسكار»

خواكين فينيكس في مشهد من الجوكر
كشف موقع «هوليوود ريبوتر»
عــن ات ـفــاق النجمة لـيــدي غــاغــا مع
المخرج تود فيليبس على المشاركة
في الجزء الثاني من فيلم «،»Joker
إ نـ ـ ـت ـ ــاج  ،Warner Brosا ل ـح ــا ئ ــز
جائزة األوسكار لعام  ،2019والذي
حـقــق نـجــاحــا بـقـيـمــة مـلـيــار دوالر
استنادا إلى شخصية  ،DCووصلت
الـمـحــادثــات بينهما إل ــى الـمــراحــل
األخيرة ،ومن المرجح أن تؤدي غاغا
دور «هارلي كوين».
وب ـح ـســب الـ ـم ــؤش ــرات ،سـتـكــون
غاغا في عالقة سامة مع الجوكر،
بسبب عملها كطبيبة نفسية في
المؤسسة العقلية المعروفة باسم
« ،»Arkham Asylumا ل ـت ــي يقيم
فيها «الجوكر» ،حيث تتطور العالقة
ب ـي ـن ـه ـم ــا حـ ـت ــى ت ـص ـب ــح شــري ـك ـتــه
فــي الجريمة ،أي أن غــاغــا ستلعب
نـ ـسـ ـخ ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ـ ــن ش ـخ ـص ـيــة
«هارلي كوين» ،التي سبق أن قدمتها
الممثلة األسترالية مارغو روبي في
عدة أفالم.
وظهرت شخصية هارلي بانتظام
ف ــي الـ ــروايـ ــات الـمـتـعـلـقــة بـبــاتـمــان
باعتبار أول ظهور لشخصية جوكر
ك ــان ع ــن طــري ـقــه ،وك ــان ــت مــارغــوت
رو ب ــي لعبت الشخصية فــي «The
 ،»Suicide Squadإضافة إلى تكملة
«.»Birds of Prey 2021
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــوقـ ــع إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه مــن
المتوقع أن يكون الجزء الثاني من
الـفـيـلــم مــوسـيـقـيــا ،وأن تـقــدم غاغا
عددا من األغاني ،كاشفا عن مفاجأة
أخرى بعدم تعاقد خواكين فينيكس
رسميا على الدور حتى اآلن.
وكان المخرج والكاتب المشارك
ت ــود فيليبس نـشــر صـفـحــة غــاف
س ـي ـنــاريــو ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي تشير إلــى أن العنوان
الفرعي للفيلم هو «،»Folie à Deux
ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى م ـت ــازم ــة نـفـسـيــة
يـش ـتــرك فـيـهــا ش ـخـصــان ف ــي حــالــة
التوهم ،والتي يمكن أن تشير إلى
مكانة كوين في رواية الفيلم.

فرقة BTS

وك ـ ـ ـشـ ـ ــف فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــس ف ـ ـ ــي ن ـف ــس
ال ـم ـن ـشــورع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ع ــن صـ ــورة لـخــواكـيــن
فينيكس يقرأ النص على الرغم من
أن الـتـقــاريــر ت ـقــول ان فينيكس لم
يلتزم بعد بالمشروع.
وفيلم  Jokerمقتبس من القصة
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج آرث ـ ـ ـ ــر ف ـل ـي ــك،
والتي تعد أشهر شخصيات عالم
 ،DCوي ـع ـيــش ال ـجــوكــر ف ــي مــديـنــة
جــوثــام ،وال ــذي يتعرض لكثير من
ال ـض ـغ ــوط ــات ال ـص ـع ـبــة والـ ـظ ــروف
القهرية التي تضطره للتحول إلى
شـخـصـيــة ال ـجــوكــر ،وي ـضــم الفيلم
الجديد عددا هائال من أهم وأشهر
نـجــوم هــولـيــوود ،أبــرزهــم خواكين
فينيكس وروبيرت دي نيرو وزازي
بـيـتــز ومـ ـ ــارك مـ ـ ــارون وب ـي ــل كــامــب
وبراين كالين وغيرهم.
يــذكــر أن غــاغــا تــألـقــت ب ـقــوة من
خـ ــال آخـ ــر أع ـمــال ـهــا الـسـيـنـمــائـيــة
( ،)House of Gucciوال ــذي ساهم
في نيلها أعلى التقديرات العالمية
العام الماضي منها من دائرة نقاد
السينما فينيويورك ،الذي وضع
غــاغــا ض ـمــن ال ـفــائــزيــن بـجــوائــزهــا
ل ـل ـعــام ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد تــأل ـق ـهــا في
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـي ــاب ــان ـي ــة واإلي ـط ــال ـي ــة
واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،وحـ ـص ــولـ ـه ــا ع ـلــى
تقييمات مرتفعة عن فيلمها األخير.

ويل سميث

أفاد موقع ديلي ميل البريطاني بخضوع
النجم العالمي ويلي سميث للعالج النفسي
بعيدا عن األضواء ،بعد حادثة صفع كريس
روك في حفل األوسكار األخير.
وكشف مصدر للموقع أن ويل سميث يعمل
إلى جانب عالجه النفسي على فيلمه الجديد
 ،I Am Legend 2المقرر طرحه العام المقبل،
بـعــد م ــرور  15عــامــا عـلــى ط ــرح ال ـجــزء األول
للفيلم ،ويشاركه البطولة مايكل بي جوردان.
وسـيـشـهــد الـفـيـلــم ،ال ــذي أنـتـجـتــه شركته
 ،Westbrook Studiosإعــادة تمثيل سميث
ل ــدوره كعالم روب ــرت نيفيل يقاتل مــن أجل
البقاء وعــاج الزومبي في مدينة نيويورك
بعد نهاية العالم.
وكان سميث أعلن استقالته من أكاديمية
فنون وعلوم الصور المتحركة ،التي تمنح
«األوسـكــار» ،بعد صفعه الممثل كريس روك
خــال حفل تــوزيــع الـجــوائــز ،وعبر عــن ندمه
ب ـقــولــه« :أف ـع ــال ــي ف ــي ال ـح ـفــل ك ــان ــت صــادمــة
ومؤلمة وغير مبررة».

ً
«البيتلز» في هامبورغ سيرا على األقدام

البيتلز

ليدي غاغا

ت ــروي شتيفاني هـمـبــل ،وه ــي واحـ ــدة من
الخبراء البارزين المعنيين بأسرار فرقة الروك
البريطانية األشهر في ألمانيا ،مجموعة كبيرة
من القصص الشائقة عن الفرقة العالمية ،وذلك
فيما يعرف بـ «جولة البيتلز» في هامبورغ،
ً
والتي تتم سيرا على األقدام.
وتقدم همبل مرة واحدة على األقل أسبوعيا،
الجولة في حي «سانت باولي» بهامبورغ ،وهو
المكان الذي شهد انطالق أفراد الفرقة البريطانية
التي تشكلت في ليفربول ،نحو النجومية.

وترجع أصول «البيتلز» إلى مدينة ليفربول،
ول ـك ــن ت ـع ــود ق ــوة رح ـل ــة أفـ ـ ــراد ال ـفــرقــة نحو
النجومية العالمية إلى هامبورغ ،حيث قدموا
 1200ساعة من األعـمــال الفنية على خشبة
المسرح ،من خالل  281حفال موسيقيا.
وتأخذ همبل عشاق فرقة البيتلز إلى أهم
المواقع في هامبورغ في جوالت تقدمها منذ
 18عــامــا ،وتـقــوم بإحياء تــاريــخ فرقة الــروك
هناك.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :اليوم ال يجلب الخير معه لكن إرادتك مـهـنـيــا :ت ـســاعــدك األبـ ـ ــراج ع ـلــى م ـع ــاودة
أقوى من أن تنكسر.
أعمالك
بنشاط أقوى من السابقً .
ً
ً
عاطفياّ :
عاطفيا :لن يطلب الحبيب منك ّ
أي شيء فهو
يتأسف شريك العمر أحيانا على
يعلم مدى انشغالك.
انفعاالتك ألسباب تافهة.
ً
بدل من أن ّ
ً
ً
اجتماعياّ :
تتذمر عند عودتك إلى
اجتماعيا:
ثمة من يضع القناع على وجهه
ّ
المنزل ارسم االبتسامة على وجهك.
عندما يحدثك كي يخفي حسده.
رقم الحظ34 :
رقم الحظ44 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أملك كبير بتحسين مركزك بعد
زوال األزمة الراهنة.
ً
عاطفيا :تتلهف على مشاركة الحبيب
بمواضيع تتعلق بنجاح مستقبلكما.
اجـتـمــاعـ ًـيــا :تـبــدأ فــي الـشـعــور بسعادة
ألن جميع أفراد العائلة بعافية ونشاط.
رقم الحظ45 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :كل عضو في الفريق الذي يعاونك
ً
له أهيمته فكن عادل مع الجميع.
عــاط ـفـ ًـيــا :تـشـعــر بـقـلــق وت ــوت ــر عــاطـفــي
الشكوك التي تراود خيالك.
بسبب
ّ
ً
ّ
يضر
اجتماعيا :خفف من االنفعال الذي
بصحتك عند حصول أي مشكلة.
رقم الحظ3 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

م ـ ـه ـ ـنـ ـ ًـيـ ــا :ل ـ ـ ــن تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرب م ــن
مسؤولياتك باالنتقال من مكان إلى آخر.
ً
عاطفيا :ال تدع الهموم تؤثر على حياتك
العاطفية التي بدأت تتراجع.
اجتماعيا :يسرق الزمن عمرك ً
ً
يوما بعد
يوم فاعرف كيف تستفيد من كل لحظة.
رقم الحظ39 :

ً
مهنيا :قد تتلقى صدمة قاسية في عملك
فخذ حذرك من أحدهم.
ً
عاطفيا :يرغب الشريك أن يكون إلى جانبك
ويقاسمك في كل مشكلة.
ً
اجتماعيا :تريد التحدث إلى شخص قريب
منك لتشكي له همومك.
رقم الحظ20 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـ ًـيــا :واج ــه الـمـشــاكــل واحـ ــدة تـلــو أخــرى
بحكمة وثبات فتنتهي منها.
ً
عاطفيا :انظر مع الشريك في اتجاه واحد
لتحققا هدفكما بسرعة أكبر.
ً
اجتماعيا :أنت على وفاق مع الجميع وهم
يظهرون لك كل اهتمام ومحبة.
رقم الحظ15 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
م ـه ـن ـ ًـي ــا :ب ــوس ـع ــك أن ت ـع ـيــش س ـع ـي ـ ًـدا إن
ضاعفت مجهودك في عملك.
ً
عاطفيا :يرضى الحبيب بأي قرار تتخذه
ً
ألن ثقته بك كبيرة جدا.
ً
اجتماعيا :أنت مبدع في إسعاد اآلخرين
لكنك عاجز عن إسعاد نفسك.
رقم الحظ12 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ينبغي أن تتعامل مــع الفشل في
عملك وكأنه تجربة جديدة.
ً
عاطفيا :تبدأ األمور في العودة إلى المنطق
بعد نزاع قوي مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :حب االمتالك لديك مسألة فيها
الكثير من األنانية فانتبه.
رقم الحظ27 :

ً
مهنيا :انظر إلى عملك بروح التفاؤل وال
تخبط رأسك بالحائط.
عــاطـفـ ًـيــا :أجـمــل األوق ــات مــا تمضيه مع
قوي ً
الحبيب فالتناغم بينكما ّ
جدا.
ً
اجتماعيا :بعض المتطفلين يتدخلون في
أمور حياتك الخاصة فال تدعهم.
رقم الحظ33 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :يقع على كاهلك عــبء كبير في
العمل فتقاسمه مع الزمالء.
ً
ً
كثيرا
عاطفيا :ينشغل بال الشريك عليك
ويتمنى لو يستطيع مساعدتك.
ً
اجتماعيا :تشعر بالخيبة من أحد الناس
ً
ً
علما بأنك كنت تعرفه جيدا.
رقم الحظ38 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :يبدو أن حجم المشكالت العمل
في تزايد فال تدعها تطغى عليك.
ً
ً
كثير ا ألن شريك
عاطفيا :بالك مطمئن
العمر ُيحسن التصرف في كل الظروف.
ً
ً
جسديا
اجتماعيا :رياضة المشي تنفعك
ً
ً
ونفسيا فمارسها يوميا.
رقم الحظ41 :

١٤

ثقافات

توابل ةديرجلا
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ً
قرني :المجتمع أصبح أكثر وعيا بقيمة أدب الطفل

لوحات شادي أديب تروي
حكايات القمر

ً
ّ
أسعدت صباحا يا سيدتي»
أصدر «اإلصحاح األول لحرف الفاء…
ِ
ً
ً
أدبية عدة ،قصة ورواية وشعرا ،جلها موجه لألطفال واليافعة،
أجناسا
المصري أحمد قرني محمد شحاتة
ً
تحمل دفاتر إبداع األديب ً
ويجول في بستان األدب قاطفا زهوره ،التي تعدت الـ  20زهرة «كتابا» ،ليقدمها لمن يتنسم طيب اإلبداع.
حصل قرني على العديد من الجوائز ،مثل جائزة «كتارا» للرواية العربية في دورتها الثالثة عن كتابه «جبل الخرافات» فئة روايات الفتيان
غير المنشورة ،وجائزة خليفة التربوية في دورتها الـ  13عن التأليف اإلبداعي بروايته «رسائل جدي» ،وجائزة الشارقة عن مسرحيته
«سلسبيل» ،وجوائز محلية عدة.
ً
وفي حواره مع «الجريدة» ،يؤكد قرني ضرورة اهتمام المؤسسات الثقافية العربية الكبرى بالكتابة لألطفال خصوصا من ذوي االحتياجات
الخاصة ،وأن تنتبه المجتمعات لتلك الفئة ،ويطالب بتفعيل مبادرة عربية لتنمية الكتابة المتخصصة المتوجه لهؤالء .وإلى نص الحوار:
القاهرة  -محمد الصادق

روايتي «ساسندرا»
صرخة في وجه
املجتمعات الغربية

● مــارؤي ـتــك لـمـجــال الـكـتــابــة
ً
لألطفال راهنا؟
ً
 يجب االعـتــراف أوال أن طفلال ـيــوم يختلف عــن طـفــل األم ــس،
ا لـ ـطـ ـف ــل اآلن مـ ـتـ ـم ــرد ال ح ـ ــدود
ل ـت ـط ـل ـعــاتــه ،وأحـ ــامـ ــه مــرتـبـطــة
بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وهـ ــي طـبـيـعــة
زم ـ ـنـ ــه ،وي ـس ـت ـط ـي ــع أن ي ـنــافــس
الكبير فــي قــدرتــه عـلــى التعامل
مــع التقنيات الرقمية الحديثة،
ويـتـعـلـمـهــا ،ويـسـتــوعـبـهــا أكـثــر
ً
مــن ال ـك ـبــار ،لـكــن ه ـنــاك تهميشا
ً
لكتاب األطفال وتهميشا أكثر من
الكتاب لمعالجة قضايا األطفال
ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
وهذا ما يؤسفني ولمعالجة هذا
التقصير يجب على الحكومات
والمؤسسات الثقافية الكبرى أن
تهتم بذوي االحتياجات الخاصة،
وأن يـنـتـبــه الـمـجـتـمــع ل ـض ــرورة
ذلك ،ونحتاج إلى مبادرة عربية
لـتـنـمـيــة ال ـك ـت ــاب ــة الـمـتـخـصـصــة
للتوجه لهؤالء.

ثقافة الطفل
● وكيف يمكن النهوض بثقافة
الطفل العربي؟

طفل اليوم متمرد
وأحالمه مرتبطة
بالتقنيات الرقمية

 ي ـج ــب ال ـت ـع ــام ــل م ــع الـطـفــلبأدوات هذا العصر ،واستخدامها
للوصول إلى األطفال ،ويجب أال
نـعـلــن رفـضـنــا الـمـطـلــق لــألـعــاب
ً
اإللكترونية مثال ،ألن هذا الرفض
سيؤول في النهاية إلى ال شيء…
األلـعــاب االلكترونية لها مثالب
ً
ك ـث ـي ــرة ن ـع ـل ـم ـهــا ج ـم ـي ـع ــا ،ول ـهــا
ت ــأث ـي ــرات ـه ــا ال ـن ــاف ـع ــة ،إذ تـنـمــي

الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ع ـنــد
األطفال ،وتحفزهم على االبتكار،
وهناك أنواع من األلعاب تجعلك
تتصرف كأنك في مأزق ،وتبحث
ع ــن ح ـل ــول ،وك ـل ـهــا ح ـيــل مـفـيــدة
لألطفال ،وهـنــاك ألـعــاب تحرض
ع ـلــى ال ـع ـنــف ،وال ـق ـس ــوة نـحـتــاج
إ لــى تنبيه أطفالنا لخطورتها،
وأنـ ــا كـتـبــت ع ــن ف ـكــرة اسـتـخــدام
اللعبة اإللكترونية في قدرة الطفل
على خلق شخصيته ،وتحقيق
أ حــا مــه حينما ظـهــر التلفزيون
ف ــي س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن ال ـمــاضــي
انزعج الناس ،وخافوا من تأثيره
السلبي ،واآلن أصبحت شاشات
التلفزيون في كل منزل.

قبول اآلخر
ً
● ص ـ ــدرت ل ــك ح ــدي ـث ــا قـصــة
ب ـع ـن ــوان« :لـ ــون واحـ ــد ال يصنع
ال ـب ـه ـجــة»هــل تـطـلـعـنــا ع ـلــى أهــم
ماتحمله من رسائل؟
 قـصــة «ل ــون واح ــد ال يصنعالـ ـبـ ـهـ ـج ــة» ،م ــوج ـه ــة ألط ـ ـفـ ــال مــا
ق ـبــل ال ـم ــدرس ــة ،وهـ ــذه الـمــرحـلــة
من أصعب المراحل العمرية في
الكتابة لألطفال ،وحــاولــت فيها
أن أن ـمــي ف ــي الـطـفــل ف ـكــرة قـبــول
اآلخ ــر الـمـخـتـلــف عـنــه س ــواء في
ال ـش ـكــل أو الـ ـل ــون ،ف ـهــذه الـطـفـلــة
الـ ـت ــي ت ــذه ــب فـ ــي أول ي ـ ــوم لـهــا
إلـ ــى ال ـح ـضــانــة س ـع ـيــدة تنتظر
رفيقتها التي ستجلس معها في
المقعد وحين تقبل وتجدها فتاة
مختلفة عنها في اللون تغضب،
وترفض الحديث معها لكن حين
تعود حزينة إلى البيت ،وتعرف

من إصداراته

●

أمها سبب حزنها تحاول بحيلة
بسيطة ،وه ــي كــراســة الــرســم أن
ً
ً
تـعـلــم ابـنـتـهــا أن ل ــون ــا واح ـ ــدا ال
ي ـص ـن ــع ال ـب ـه ـج ــة… وم ـ ــن ال ـم ـهــم
تدريب وتعليم أطفالنا تلك القيم
حتى ال يكبروا وهم يرفضون كل
مختلف عنهم سواء في الشكل أو
في المضمون.

عسكرة عبرية
● لك دراسة نقدية عن صورة
العربي في األدب العبري ،وكيف
ي ـقــدمــونــه ألط ـف ــال اإلحـ ـت ــال ،ما
النتائج التي توصلت إليها؟

أحمد قرني
وش ــروط ،مــاذا عن هــذه الموانع،
وماشروطها؟

ال تحقق الشهرة المرجوة التي
تحققها الكتابة للكبار؟

 الـكـتــابــة لـلـطـفــل م ــن أصـعــبً
ال ـك ـت ــاب ــات األدب ـ ـيـ ــة ،ألنـ ــك دائ ـم ــا
ت ــراه ــن ع ـل ــى ت ــوص ـي ــل رســال ـتــك
ً
له ،إذا كان الكاتب حريصا على
إيصال الرسالة للمرسل إليه وهو
ال ـط ـفــل فـيـجــب أن ي ـك ــون فـحــوى
ً
ً
الرسالة تربويا ،وأخالقيا ،ويكون
ً
ً
شـكـلـهــا أن ـي ـق ــا ،وم ـغ ــري ــا للطفل
وأس ـلــوب ـهــا س ـلــس ب ـس ـيــط… من
هـنــا تــأتــي األهـمـيــة ل ــدور النشر
الـتــي تتلقى الــرســالــة ،ويـجــب أن
تعتني بها ،وتقدمها للطفل في
شكل عصري متطور يليق بطفل
هــذا الـقــرن مــن حيث الرسومات،
والـ ـغ ــاف ،وب ـنــط ال ـخــط ك ــل هــذا
يعطي قيمة لكتاب األطفال.

 عـلــى الـعـكــس ،أرى أن هناكً
وعـيــا بقيمة أدب الـطـفــل ،وقيمة
كــاتــب األط ـف ــال فـقــد ســافــرت إلــى
ع ـ ـ ــدة ع ـ ــواص ـ ــم عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وت ـم ــت
اس ـت ـضــاف ـتــي ل ـل ـحــديــث ع ــن أدب
األط ـ ـفـ ــال فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـم ــدن،
واإلعالم صار يقدر كاتب األطفال،
ً
المجتمع اآلن أكثر وعـيــا بقيمة
أدب الطفل ألنك حين تتحدث عن
مستقبل أي أ م ــة فــأ نــت تتحدث
عن أطفالها اآلن كيف هم ،وكيف
يعيشون ،وماذا يقرأون ؟ األطفال
هم المستقبل إذا أردنــا أن نبني
ً
مستقبال ألي أمة فاعتني بالطفل،
واحــرص على تعليمه ،وتثقيفه
ً
تضمن مستقبال أفضل.

جبل الخرافات

أفكار اليافعين

ً
 كنت دائـمــا أقــف أمــام مشهدال ـع ـنــف وال ـق ـتــل الـ ــذي نـ ــراه على
ال ـش ــاش ــات م ــن ج ـن ــود االح ـت ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ت ـ ـجـ ــاه األط ـ ـف ـ ــال،
والنساء ،والعجائز الفلسطينيين،
وأسأل نفسي كيف يرتكب هؤالء
الجنود تلك الجرائم البشعة بهذه
الـقـســوة الـمـفــرطــة وال يتألمون؟
وف ـ ــي دراس ـ ـت ـ ــي ألدب األط ـ ـفـ ــال
ال ـع ـب ــري وج ـ ــدت اإلجـ ــابـ ــة :كيف
ي ـص ــور ال ـكــاتــب ال ـع ـبــري ص ــورة
العربي؟وكيف قدمه لألطفال لكي
ينشأوا على تلك القسوة؟ وجدت
أنـهــم ي ـصــورون لــأطـفــال صــورة
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى أنـ ــه ل ــص م ـخــادع
ً
دائما ،وهو ينتهز الفرصة للقتل،
وأن ــه إنـســان دم ــوي ،وفــي بعض
قصص األطفال ،وجدت المبالغة
في تشويه صورة العربي لدرجة
أنهم يصورونه على أنه كائن له
ذيـ ــل ،ومــام ـحــه مـخـيـفــة كـقــاتــل،
هــذه الكتابة زرعــت فــي أطفالهم
كراهية العربي منذ الصغر ،وهذا
ما يؤكد خطورة الكتابة لألطفال
كيف ن ــزرع القيم البغيضة عند
هـ ـ ـ ــؤالء؟ ك ـي ــف يـ ـس ــوق ــون ال ـق ـتــل
وي ـ ـبـ ــررونـ ــه لـ ـصـ ـغ ــاره ــم؟ إن ـه ــم
يرتكبون جريمة كـبــرى فــي حق
أطـ ـف ــالـ ـه ــم… عـ ـن ــدم ــا ي ـخ ـت ـل ـقــون
الكذب ويشوهون اآلخر ويدفعون
أط ـف ــال ـه ــم ل ـل ـع ـنــف غ ـي ــر ال ـم ـب ــرر
كما نــراه على الـشــاشــات ،وحين
ً
يـصـبـحــون ج ـن ــودا يـقـتـلــون بــدم
بارد وهم يبتسمون.

 الجائزة أو التكريم هو ذلكالمحفز الذي يدفعك إلى مواصلة
الرحلة الشاقة في عالم الكتابة،
فعندما تأتيك جائزة كأنها تربت
ع ـلــى ك ـت ـفــك ب ـح ـن ــان ،وتـ ـق ــول لك
ً
واصل أنت فعلت شيئا يستحق
ال ـت ـك ــري ــم ،وي ـس ـت ـحــق اإلشـ ـ ــادة…
روايـ ــة «ج ـبــل ال ـخ ــراف ــات» عندما
ف ـ ــازت بـ ـج ــائ ــزة ك ـ ـتـ ــارا ل ـل ــرواي ــة
العربية وحصلت على إشادة من
النقاد إلى حد أن أحد النقاد كتب
أنه يجب أن نضعها ضمن أفضل
م ـئــة رواي ـ ــة عــرب ـيــة… كــانــت هــذه
ً
الكلمات تشجيعا لــي لمواصلة
الكتابة في مجال رواية اليافعين.

رسالة تربوية

مستقبل

● الكتابة للطفل لها موانع

● حـ ـ ـص ـ ــد ت ـ ــم ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــد م ــن
الجوائز ،مالذي أضافته لكم؟

● وهــل التــزال الكتابة للطفل

● ما مشروعكم الشاغل اآلن؟
ً
 تـ ـ ــوجـ ـ ــد ح ـ ــال ـ ـي ـ ــا رواي ـ ـ ـتـ ـ ــي«س ـ ــاس ـ ـن ـ ــدرا» ل ـل ـي ــاف ـع ـي ــن ال ـت ــي
سـ ـتـ ـص ــدر ع ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ً
ل ـل ـك ـتــاب ق ــري ـب ــا وط ــرح ــت فـيـهــا
قـضــايــا ال ـطـفــل ال ــاج ــئ والـطـفــل
ال ـ ــذي ع ــان ــى الـتـهـجـيــر ال ـق ـســري
وال ـط ـفــل ال ـم ـحــاصــر… وأردت أن
تكون روايــة «ساسندرا» صرخة
ف ــي وج ــه الـمـجـتـمـعــات الـغــربـيــة
لتحمل مسؤولية ما ارتكبوه في
حق عالمنا وفي حق أطفالنا ،كما
أعكف على كتابة رواي ــة تناقش
أفكار اليافعين دون إدانتهم ،أو
تقييمهم ،ســأ طــرح فـيـهــا معظم
األف ـك ــار ال ـتــي ت ــدور فــي عقولهم
ً
بشجاعة ،وسأناقشها طبعا من
خالل سرد درامــي ممتع ،وخيال
خ ـصــب أت ـم ـنــى أن أن ـت ـهــي منها
ً
قريبا.

●

أسامة ناشد يتجول بفرشاته بين مناطق الجمال في معرض «أماكن»
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

تفيض لوحات الفنان
التشكيلي المصري أسامة
ناشد بالجمال المستلهم
من روعة وتفرد الطبيعة في
بيئة بالده ،وهو ما ترجمه
بلغة الريشة واأللوان على
سطوح لوحاته في معرضه
الفني الجديد الذي أقيم
ً
أخيرا في قاعة "الباب-
سليم" بدار األوبرا المصرية
بعنوان "أماكن".

لغة األبيض واألسود
واخ ـت ــار ال ـف ـنــان أن يــرســم ك ــل ل ــوح ــات هــذا
المعرض بلونين فقط ،هما األبيض واألسود،
في داللــة واضحة على أصالة المشاهد التي
صاغتها فرشاته ،كأنه يروي حكايات من هذه
األماكن بلغة ال يفهمها إال عشاق الطبيعة ،وهو
ما لفت إليه رئيس قطاع الفنون التشكيلية،
خالد سرور في تعليقه على المعرض ،بقوله:

«إن الفنان أسامة ناشد أحد األسماء المتفردة
ً
والقليلة حاليا التي تتمسك بالرسم وتقنياته،
وي ـع ـش ــق ل ـغ ــة األبـ ـي ــض واألسـ ـ ـ ــود وس ـحــرهــا
المتفجر من تضاد اللونين وتناغم النور مع
الظالل».

مشاهد مصرية خالصة
ويشير سرور إلى حالة اإلتقان والتميز التي
يتميز بها ناشد في إبــراز أدق التفاصيل ،إذ
يتعامل مع اللوحة ،وكأنها مسرح الستعراض
ُّ
أدوات ـ ـ ــه وم ــن ال ـصــورة
مــوهـبـتــه وت ـمــك ـنــه م ــن
ِ
ِّ
البصرية التي ُيعبر عنها.
وأضـ ــاف سـ ــرور« :يـنـقــل لـنــا نــاشــد مشاهد
مصرية خالصة من قلب الريف وعلى ضفاف
ُ
النيل ومــراســي الـمــراكــب بلغة بصرية تعلن
ح ـضــور الـمـكــان بتفاصيله وغ ـيــاب اإلن ـســان
ليتجاوز الزمن ويؤكد ديمومة هذا المشهد عبر
ً
كل زمــان عنوانا من عناوين البيئة المصرية
األصـيـلــة ،وهــي فــي مجملها مشاهد جمالية
بديعة وساحرة».

بكالوريوس الفنون الجميلة
يشار إلى أن أسامة وجيه ناشد ،من مواليد
ع ــام  ،1962حصل على بـكــالــوريــوس الفنون
الـجـمـيـلــة (ق ـســم ال ـغــراف ـيــك) ع ــام  ،1986وهــو

من لوحات المعرض

كبيرا لبني البشرُ ،
وم ً
سرا ً
يمثل القمر ً
لهما للكثير من الشعراء
ً
والمبدعين ومؤلفي األغاني ،ورمزا للجمال والرومانسية ،وترتبط
به حكايات وأساطير متوارثة عبر األجيال منذ قديم األزل ،مما دفع
الفنان التشكيلي المصري شادي أديب ،إلطالق العنان لخياله في
لوحات تدور كلها في فلك القمر ،وهو عنوان معرضه الجديد
رسم
ٍ
«القمر وحكايات أخرى» ،الذي افتتح ً
أخيرا في في قاعة «الباب /سليم»
بساحة المتحف المصري الحديث بدار األوبرا.
يضم المعرض نحو  50لوحة في مجال التصوير ،تروي حكايات
ً
عن القمر وجمالياته وصورته في مخيلة البشر ،خصوصا لدى
األط ـفــال الـصـغــار ،واألع ـمــال ّ
مقسمة إلــى خمس مـجـمــوعــات ،هي:
ُ
إنتاجها في
(الوحدة ،المالك ،المركب ،العائلة ،الموسيقيون) ،وجرى
الفترة بين عامي  2019و .2022وعلى هامش افتتاحه المعرض ،قال
رئيس قطاع الفنون التشكيلية الفنان خالد سرور« :إن أعمال شادي
أديــب في هــذا المعرض تأتي في تكوين سلس أقــرب إلــى التعبير
ً
الشعبي البسيط ،فكان ق ــادرا على إظـهــار موضوعاته المرتبطة
بحالته الذاتية في إطــار جمالي يعتمد الحركة والكتلة واإليقاع
وقوة عنصر الخط وجمالياته التي تتجاوز كونه ُم ً
حددا لألشكال،
وهذا التعبير بشكل غير متكلف تتناغم خالله األبعاد التشكيلية
والصياغات اللونية والموضوعات فــي اللوحات لتسمح بحالة
نسبية من التأويل الذي تقود إليه بعض العناصر الموظفة باختزال
بمعان يقود بعضها إلى بعض بوعي شديد،
إلثراء سطح اللوحة
ٍ
معان أخرى ،كأنها حلقة منسجمة
فما إن تصل لمعنى ينفتح إلى
ٍ
مع التكوينات الدائرية في الوجوه والتموجات التشكيلية».
من جانبه ،يقول الفنان شادي أديب« :الفكرة في التعبير البسيط
ً
عن مشاهد ولحظات متفرقة تحكي قصصا وحاالت في حد ذاتها،
وجاءت الشخصية الرئيسة في أغلب األعمال ممتلئة دائرية الوجه،
والـ ــذي يـعـ ِّـبــر كـمــا ج ــاء فــي تحليالت عـلــم الـنـفــس عــن الشخصية
البسيطة ،المرحة والقريبة لشخصية الطفل ،ال ــذي يسهل عليه
التكيف في جميع األوقات ومع كل الظروف ،وفي الوقت ذاته يكون
شديد االنفعال والتعلق» .ولإلشارة فإن الدكتور شادي أديب ،مواليد
القاهرة عام  ،1980تخرج في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان
( ،)2002حصل على الماجستير عام  ،2009كما حصل على درجة
الدكتوراه في الفلسفة تخصص تصميمات زخرفية عام  2016من
نفس الكلية .وأقــام أديــب العديد من المعارض الخاصة منذ عام
 1999آخرها معرض «معارف مجردة» – القاهرة ( ،)2019كما شارك
في العديد من المعارض والبيناليات القومية والدولية منذ عام
 ،1996ونال جوائز عديدة أهمها الجائزة األولى في مجال التجهيز
في الفراغ وفن الكتاب من بينالي كيتو الرابع للفنون – اإلكوادور
( ،)2012والجائزة الكبرى (جداري) في كل من صالون الشباب الـ18
ُ
عام  ،2007وصالون الشباب الـ  19عام  ،2008وك ِّرم من قبل العديد
من المنظمات الدولية الفنية أقربها تكريم بينالي الفنون التراثية
السادس بأميركا الجنوبية ( ،)2016كما شــارك في لجان تحكيم
للمسابقات والبيناليات المحلية والدولية ،وله مقتنيات لدى عدد
من المنظمات والمتاحف الدولية.

ذكرياتي مع السندباد!

فنان مصري يروي حكايات الريف
معرض «أماكن» للفنان التشكيلي المصري
أسامة ناشد يأخذ المتلقي في جولة ماتعة
تعكس خصوصية األمــاكــن فــي مـصــر ،حيث
ترصد فرشاته أماكن عديدة في جوف الريف
بــأجــوائــه الـســاحــرة ،وفــي أحـضــان نهر النيل،
ووســط البنايات التي ربما اقتنصتها عيناه
في منطقة ذات طابع شعبي بسيط .وتحمل
ً
اللوحات رمــوزا عديدة بهدف توصيل معنى
التغني بجمال البيئة المصرية ،حيث تنقل
الفنان بفرشاته بين العديد من المناطق الريفية
إلب ــراز روعتها ،ولعل أبــرز هــذه الــرمــوز أبــراج
الحمام التي تنتشر في إقليم الصعيد والوجه
ً
البحري وقــرى مصر عموما ،وكذلك المراكب
الشراعية والفلوكات الصغيرة ذات المجاديف
المرتبطة بحياة الصيادين في النيل ،واألشجار
الـمــورقــة ،وغيرها العديد مــن المشاهد التي
تصادفها العين في البيئة المصرية.

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

أسامة ناشد
عـضــو نـقــايــة الـفـنــانـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن ،وعـمــل
ب ــديـ ـك ــورات ال ـح ـف ــات ف ــي م ـص ــر واإلم ـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة منذ عــام  1991حتى ،1993
وأقـ ـ ــام تـسـعــة مـ ـع ــارض خ ــاص ــة ،وشـ ـ ــارك في
العديد من المعارض الجماعية ،ونــال جوائز
وتـكــريـمــات خ ــال مـسـيــرتــه ،أب ــرزه ــا الـجــائــزة
األولى لتصميم الملصق العام لترينالي مصر
الثالث لفن الغرافيك ( ،)1997وجائزة تصميم
ً
ملصق بمناسبة م ــرور  50عــامــا على إنشاء
األمم المتحدة عام  ،1996وله مقتنيات فنية لدى
العديد من األفراد في مصر والخارج ،ومقتنيات
رسمية بمتحف الفن المصري الحديث وقصور
الثقافة.

د .عادل العبدالمغني

ً
ب ـع ــد مـ ـ ــرور أكـ ـث ــر م ــن س ـت ـيــن ع ــام ــا
مضت ،وفي جلسة استرخاء ،عاودني
الشوق والحنين إلى ذكريات الطفولة
ال ـج ـم ـي ـل ــة ،وب ـ ـ ــدأ الـ ـعـ ـق ــل الـ ـب ــاط ــن فــي
استرجاع مشاهد كأنها فيلم سينمائي
َّ
أشاهده لوحدي ،وتذكرت بيتنا القديم
َّ
ال ـم ـب ـنــي م ــن ال ـط ـي ــن ،وأخـ ـ ــذت أت ـج ــول
بداخل الغرف المتناثرة أمام "الحوش"
الفسيح وأركب السطح ،وهو عالم آخر
مملوء بالحكايات والذكريات.
َّ
وتَّـ ــذكـ ــرت "ال ـ ـل ـ ـيـ ــوان" ،وهـ ــو مـكــانــي
المفضل للجلوس ،وعادة يكون بيدي
مـجـلــة ال ـس ـنــدبــاد ،وأتـصـفـحـهــا ،وأق ــرأ
وأتـ ـعـ ـج ــب وأضـ ـ ـح ـ ــك .وه ـ ـ ــذه ال ـم ـج ـلــة
بــالــذات يـعــرفـهــا كــل أب ـنــاء ذل ــك الجيل
ال ــذي ُول ــد بــداخــل ال ـســور ،وهــي مجلة
ً
راقية جدا ،فأجد فيها القصة ،ونوعية
الـ ـقـ ـص ــص م ـ ـم ـ ـتـ ــازة ،ن ـت ـع ـل ــم خ ــال ـه ــا
ال ـم ـفــاه ـيــم وال ـ ـ ـ ــدروس ،م ـث ــل :ال ـص ــدق
واألمـ ـ ــانـ ـ ــة واألخ ـ ـ ـ ــاق وم ـ ـبـ ــدأ اإليـ ـث ــار
ون ـ ـكـ ــران الـ ـ ـ ــذات ومـ ـس ــاع ــدة اآلخ ــري ــن
والـشـهــامــة وع ــزة الـنـفــس ،إضــافــة إلــى
ـح ـك ــم وال ـ ِـعـ ـب ــر ،ل ـي ــس ذل ـ ــك ف ـح ـســب،
ال ـ ِ
ف ــال ـق ـص ــص ك ـت ـب ـهــا أدبـ ـ ـ ــاء ك ـ ـبـ ــار ،كــي
يعلمونا فنون كتابة القصة وطريقة
النطق الصحيح .وال تخلو المجلة من
المغامرات والصور الملونة الجميلة.
قـ ــرأت بــال ـخــط ال ـعــريــض ف ــي إح ــدى
ً
أعـ ــداد الـمـجـلــة ع ـنــوانــا ي ـق ــول" :س ــوف
ً
أزوركم يا أهل الكويت قريبا".
والـحـقـيـقــة صــدقــت وفــرحــت لــزيــارة
السندباد للكويت ،لكن لم يخبرنا عن
موعد زيــارتــه ،ولعله أراده ــا أن تكون
مفاجأة.
في عام  ،١٩٥٨كان يعمل عند والدي
سائق من الجنسية الفلسطينية ،اسمه
محمود ،فسألته أين وكيف سوف يصل
السندباد إلى الكويت؟ فقال :أكيد عن
طــريــق الـبـحــر مــن "ال ـف ــرض ــة" ،وبنفس
المكان الــذي يذهب إليه والــدك لشراء
الـبــرسـيــم (ال ـج ــت) لـبـقــرتـكــم ،فـصــدقــت
كالمة ...ومحمود سائق أمين ال يكذب.
وه ـن ــاك ف ــي "ال ـف ــرض ــة" ال ـقــدي ـمــة كل
يـ ــوم أت ــرق ــب ال ـس ـف ــن ال ـش ــراع ـي ــة وه ــي

غالف «سندباد»
تــدخــل الـمـيـنــاء ل ـلــرســو ،فـلـمـحــت على
ً
ظهر إحدى السفن شابا بنفس مالبس
رأسه عمامة ،ويرتدي
السندباد ،وحول ً ُ
ً
س ـ ـ ــرواال م ـخ ـط ـطــا ،وقـ ـل ــت ف ــي نـفـســي:
ً
أخ ـيــرا ،وصــل الـسـنــدبــاد ،بـعــد انتظار
طويل.
ولم تكتمل فرحتي ،بعد أن سمعت
وال ــدي يطلب مـنــي الـحـضــور ،بـعــد أن
اشترى غذاء بقرتنا الحلوب.
فقلت :الـسـنــدبــاد ...الـسـنــدبــاد ...لقد
وصل إلى الكويت.
مـسـكـنــي والـ ــدي مــن أذن ــي وجـ َّـرنــي،
ول ـم ـح ــت الـ ـس ــائ ــق م ـح ـم ــود عـ ــن ُب ـعــد
ي ـض ـحــك .وان ـق ـل ـبــت فــرح ـتــي إل ــى حــزن
شديد ،وسمعت الوالد يقول :هذا الذي
تـظــن أن ــه الـسـنــدبــاد هــو "أه ـ ــوازي" من
العمال الذين ِّ
يحملون البرسيم (الجت)
على ظهور السفن ،وسوف أمنعك من
َّ
سببت لك لوثة
قراء ة "السندباد" .لقد
عقلية.
ً
رجعت حزينا ،وأخ ــذت أ فـكــر :لماذا
ي ـكــذب ال ـس ـنــدبــاد وه ــو الـ ــذي يعلمنا
الصدق؟!
ب ـعــد أس ـب ــوع ص ــدر ع ــدد جــديــد من
م ـج ـلــة الـ ـسـ ـن ــدب ــاد ،ووج ـ ـ ــدت بــداخ ـلــه
ً
ً
"استطالعا مصورا عن الكويت".
وكالم السندباد صحيح عندما قال
فــي الـعــدد الـســابــق" :س ــوف أزورك ــم يا
ً
أهل الكويت قريبا" ،فهو لم يكذب.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

المهدي :عودة قوية لمسرح الكبار بعد سنوات من االنقطاع
يشارك في عروض مسرحية «سوبر ماركت بالكويت» بـ «نادي اليرموك»
عزة إبراهيم

أعرب الفنان حسين المهدي
عن تفاؤله وسعادته بالمشاركة
ف ــي م ـســرح ـيــة «س ــوب ــر مــاركــت
بــال ـكــويــت» ال ـتــي انـطـلـقــت قبل
أي ــام ،وتستمر عروضها حتى
ع ـي ــد األضـ ـح ــى الـ ـمـ ـب ــارك عـلــى
مسرح «نادي اليرموك بمشرف».
وق ــال الـمـهــدي ل ـ «الـجــريــدة»:
أشارك في المسرحية لتجسيد
ال ـش ـخ ـص ـيــة رجـ ــل األمـ ـ ــن ال ـتــي
أداه ــا الفنان خالد المظفر في
الـ ـع ــروض األولـ ـ ــى لـلـمـســرحـيــة
في المملكة العربية السعودية،
واعتبر أن االنـضـمــام ل ـ «قــروب
الـبــام» إضافة قوية لمشواري
ال ـف ـن ــي ع ـل ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح،
ً
وخصوصا وسط النجاح الذي
ً
تحققه المسرحية يوما تلو آخر
في الداخل والخارج ،ولذلك فإن
ً
عروضها مستمرة يوميا حتى
موسم عيد األضحى المقبل.

فهد البناي
فنان حقيقي
مسرح الطفل
ً
ليس أنانيا وال
يبخل بالنصح
وح ـ ـ ـ ـ ــول ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه لـ ـمـ ـس ــرح
على أحد
ال ـك ـبــار ،أوض ــح أن ــه «لـسـنــوات

ارت ـبــط اس ـمــي بـمـســرح الطفل
إل ــى جــانــب أع ـمــالــي الــدرام ـيــة
بـ ــال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ــي
رمـ ـض ــان ال ـم ــاض ــي مسلسلي
«محمد علي رود  »2من خالل
شـخـصـيــة ح ـس ـيــن ،و»نــاط ـحــة
س ـح ــاب«ال ــذي لـعـبــت فـيــه دور
رافد ،ومن المسرحيات»األميرة
ف ــروز«و»ك ـل ـم ــة ال ـســر ش ـ ــرارة«،
و»مـ ـم ــوان ــا«وغـ ـي ــره ــم ال ـكـث ـيــر،
راض عــن
وال ـح ـم ــد ل ـل ــه ف ــأن ــا
ٍ
جميع ما قدمت من أعمال».
واستطرد المهدي« :وتأتي
عـ ــودتـ ــي ل ـم ـس ــرح الـ ـكـ ـب ــار مــن
بــاب مسرحية «الثالجة» التي
قدمتها قبل عامين مع قروب
قـ ـ ــوي ومـ ـه ــم بـ ـقـ ـي ــادة ال ـف ـن ــان
القدير عبدالناصر درويش ،إال
أن عروض المسرحية كانت في
أغلبها خارج الكويت ،محققة
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا فــي الـعــديــد من
ا ل ــدول الخليجية ،فيما كانت
ع ــروضـ ـه ــا ب ــالـ ـك ــوي ــت لـيـســت
بالكثيرة ،لكنها تبقى تجربة
ً
مفيدة جدا لي على المستوى
الفني والشخصي».
وأكد المهدي« :أما انضمامي

خبريات
تدخل جراحي عاجل
لمحمد الحلو

كويتية وخليجية هــو إضافة
لكل فنان».

فترة توقف

حسين المهدي

ح ـ ــال ـ ـي ـ ــا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروب مـ ـس ــرحـ ـي ــة
الـ ـ ـب ـ ــام»س ـ ــوب ـ ــر م ــارك ــت«فـ ـه ــو
إضـ ـ ــافـ ـ ــة ق ـ ــوي ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ألن
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة م ـك ـث ـفــة
ومـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ،والـ ـ ـقـ ـ ــروب مـمـيــز
ً
جـ ـ ــدا والـ ـعـ ـم ــل ي ـح ـم ــل ال ـك ـث ـيــر
مــن الـتـعــاون بين جميع أفــراد
ال ـفــريــق م ـمــا يـجـعــل ال ـعــروض
م ـب ـه ـج ــة ون ــاتـ ـج ــة ف ـ ــي أح ـل ــى
صــورهــا الـفـنـيــة والـكــومـيــديــة،
ً
ف ـ ـضـ ــا عـ ــن ذلـ ـ ــك فـ ــأنـ ــا أع ـت ـبــر
ح ـ ـ ـضـ ـ ــوري ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــدي ع ـلــى

المهدي والنصار والعونان في مشهد من المسرحية
خـ ـشـ ـب ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرح مـ ـ ــن خـ ــال
قروب البالم ومسرحية»سوبر
ماركت«سيكون دفعة مؤثرة في
مشواري المسرحي».
وحـ ــول أه ــم م ــا يـمـيــز فــريــق
ع ـ ـمـ ــل «سـ ـ ــوبـ ـ ــر م ـ ـ ــارك ـ ـ ــت» قـ ــال
ً
المهدي« :أنا ممتن جدا للفنان
الــرائ ــع فـهــد ال ـب ـنــاي ،وأري ــد أن
أق ــدم لــه الـشـكــر والـتـحـيــة ،فهو
فنان صاحب خبرة طويلة في
ال ـم ـســرح ال ـكــوم ـيــدي تـتـجــاوز

ً
الـ ـ ـ  20ع ــام ــا ،واألهـ ـ ــم م ــن ذلــك
فــإنــه يـحـتـضــن جـمـيــع الـفــريــق
مـ ــن زم ـ ــائ ـ ــه ،وي ـ ـقـ ــدم ال ـن ـصــح
والـ ـم ــاحـ ـظ ــات ل ـل ـج ـم ـي ــع ،وال
ي ـب ـخــل ع ـل ــى أحـ ـ ــد ،ف ـه ــو لـيــس
مـ ــن ن ــوع ـي ــة الـ ـفـ ـن ــان األنـ ــانـ ــي،
ً
على العكس تماما ،فعطاؤه ال
ً
يتوقف ،وأنا استفدت منه جدا،
ً
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ال ــوق ــوف
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ال ـك ـب ـي ــر
حـســن ال ـبــام كـقــامــة مسرحية

وحــول إمكانية عودته لمسرح
ال ـط ـفــل ،أعـ ــرب ع ــن اع ـت ـق ــاده بــأنــه
ي ـح ـتــاج إلـ ــى ال ـتــوقــف ع ــن تـقــديــم
مسرحيات الطفل في الوقت الحالي،
«ألعطي نفسي فرصة كافية للتمكن
على خشبة مـســرح الـكـبــار ،الــذي
يحتاج إلــى جهد كبير ،وتركيز،
ً
فضال عن أني انتظرت تلك الخطوة
ألتحول إلى مسرح الكبار منذ عام
 2016وأعتقد أن الفرصة سنحت
ألن أح ــاول إثـبــات نفسي وتقديم
شيء مميز يليق بالجمهور».
وحـ ـ ـ ــول اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـج ـم ـه ــور
الـكــويـتــي ل ــه عـلــى خـشـبــة مـســرح
ال ـك ـبــار ،ق ــال ال ـم ـهــدي« :الـجـمـهــور
يتقبل كل جهد مميز ،وأنا أحاول
أن أق ـ ـ ــدم أفـ ـض ــل مـ ــا ل ـ ــدي كـفـنــان
كــوم ـيــدي ب ـعــد أن قــدمــت األدوار
الرومانسية والتراجيدية ،والمركبة،
وأترك الحكم في النهاية للجمهور
وأنــا على ثقة أنه سيعطي الحكم
السليم».

تعرض الفنان القدير محمد
الحلو ألزمة صحية حادة
ً
ً
استلزمت تدخال جراحيا
في قدمه بأحد المستشفيات
الخاصة في القاهرة.
وقام األطباء بتركيب
دعامات لمعالجة االنسداد
الموجود بشرايين الساقين
باإلضافة إلى وضعه تحت
الرعاية الطبية وسيحتاج
فترة من أجل التعافي وقد
يكون بحاجة لجلسات عالج
طبيعي خالل تعافيه بشكل
كامل خالل الفترة المقبلة في
وقت تتابع نقابة الموسيقيين
حالته الصحية ،وقام عدد من
زمالئه بالتواصل مع نجله
لالطمئنان عليه.

حفل يجمع إليسا
ووائل كفوري في مصر

رمضان خسروه يقدم ورشة عن السيناريو «مجموعة المرأة» تزور منصة الفن المعاصر
●

فضة المعيلي

يستعد المخرج السينمائي
رمضان خسروه لتقديم ورشة
«أنــا سيناريست»  20الـجــاري،
للمخرجين ،وللكتاب المبتدئين
والمتمرسين ،و سـتـقــام بشكل
ح ـض ــوري أو «أونـ ــايـ ــن» لـمــدة
خمسة أيام.
وبـهــذا الـصــدد ،قــال خسروه
إنها الدورة الرابعة التي يقدمها
ف ــي م ـج ــال ك ـتــابــة الـسـيـنــاريــو.
ً
الفتا إلى أن هذه الورشة القائمة
عـلــى الـخـبــرات وال ــدراس ــات في
ك ـت ــاب ــة ال ـس ـي ـن ــاري ــو اس ـت ـم ــرت
ق ــراب ــة ث ـمــانــي سـ ـن ــوات ،إذ قــام
ب ــإخ ــراج وكـتــابــة مـجـمــوعــة من
األفالم السينمائية منها حبيب

األرض ،س ــرب ال ـح ـمــام ،ســاعــة
زمان ،ومسج.
وقال إنه «حريص على إيصال
المنهج السليم لكتابة السيناريو
االحـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــي كـ ـم ــا درسـ ـ ـت ـ ــه فــي
جامعة لندن فيلم أكاديمي ،حتى
نـســاهــم بخلق كـتــاب متمكنين
يـسـتـطـيـعــون ال ـك ـتــابــة ب ـصــورة
احـ ـت ــرافـ ـي ــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى أس ــس
وقواعد عالمية».
أمــا المحاور التي تتناولها
الــورشــة فــأوضــح أنـهــا تتضمن
«م ــن أي ــن تــأتــي الـفـكــرة ،عــن مــاذا
يجب أن تكتب ،كيف تصنع البناء
الدرامي ،ماهي الحبكة والثيمة،
كيف ترسم شخصية البطل؟ كيف
تصنع رحلة البطل ،الحوار ،ورد
الفعل ،العدو ،الصراع ،والحل».

رمضان خسروه

ق ــام وف ــد مــن أعـضــاء مجموعة
المرأة الدولية ( )IWGبزيارة منصة
ال ـفــن الـمـعــاصــر (كـ ــاب) لمشاهدة
معرض ديفا ،السحر االيطالي في
مجوهرات الموضة.
ورحبت بالوفد منسقة المعرض
ليليان ماسكارينهاس ،والمساعدة
بالمعرض ندى شراك ،والمتطوعة
لديه هبة الحموي.
وي ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض الـ ــدولـ ــي
ال ــذي نظمته ال ـس ـفــارة اإليطالية
في الكويت إلى تقديم مجوهرات
الموضة اإليطالية كظاهرة رائعة
من اإلب ــداع والتصنيع والتوزيع،
وينقسم إلى صالتين مختلفتين،
للسماح للزوار بالقيام برحلة في
تاريخ مجوهرات الموضة اإليطالية
م ــن ف ـتــرة م ــا بـعــد ال ـح ــرب وحتى
الـسـتـيـنـيــات ،حـتــى عـصــر األلفية

حفيدة أم كلثوم ال يحق لها مقاضاة دويدار!
زار الشاعر ناصر دويدار أحفاد
الفنانة أم كلثوم في قرية
طماي الزهايرة بمحافظة
الدقهلية؛ الحتواء األزمة التي
حدثت على خلفية تصريحاته
حول كوكب الشرق.

ً
(يسارا) وإلى جانبه الحكيم وحفيدا أم كلثوم خالد وعدلي
ناصر دويدار

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

بعد أسبوع من األزمــة التي َّ
تعرض لها الشاعر
المصري ناصر دويدار ،عقب تصريحات أدلى بها
ّ
في ندوة ثقافية أقيمت باتحاد الكتاب ،واعتبرها
البعض مسيئة لكوكب الشرق أم كلثوم ،يبدو أن
مساعي إحدى ورثة الفنانة الراحلة لمقاضاة شاعر
ً
هباء ،إذ إن حق تحريك
العامية المعروف ستذهب
دعاوى قضائية من هذا النوع يقتصر على الورثة
من العصب فقط ،وهم أحفاد أم كلثوم من شقيقها،
بينما حفيدة شقيقتها التي ّ
لوحت بهذه الخطوة
ً
ال تملك هذا الحق قانونيا.
ه ــذه ال ـم ـفــاجــأة نـمــت إل ــى عـلــم «ال ـج ــري ــدة» بعد
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـكــاتــب ال ـص ـحــافــي أي ـم ــن الـحـكـيــم،
المعروف بعالقاته الجيدة بنجوم الفن ،والذي قام
ب ــدور الــوسـيــط بين الــورثــة المباشرين ألم كلثوم
وشاعر العامية ناصر دويدار إلنهاء األزمة.
وتــولــى الـحـكـيــم تــرتـيــب زي ــارة ق ــام بـهــا دوي ــدار
َّ
برفقته ومعهم عدد من أعضاء اتحاد الكتاب ،إلى
مسقط رأس سيدة الغناء العربي ،في قرية طماي
الزهايرة بمحافظة الدقهلية (شمال شرق
القاهرة) ،حيث يعيش في هذه البلدة الريفية
حفيدا شقيقها الراحل «الشيخ خالد» ،وهما
خالد وعدلي.
وخالل جلسة ّ
ودية ،أوضح دويدار للورثة
أنه لم يقصد اإلساءة لواحدة من ألمع رموز
مصر ،وأن تصريحاته أسيء فهمها ألنها
خرجت إلى «السوشيال ميديا» مجتزأة من
سياقها ،ومع ذلك ّ
كرر اعتذاره لروح السيدة
الـتــي أث ــرت الـفــن بأغنياتها الــراسـخــة في
وجدان ماليين العرب.
وق ــال دويـ ــدار ل ــ«ال ـجــريــدة»« :عـلـمـ ُـت من
الورثة أن حديثي عن أم كلثوم أغضبهم،
وأوضـ ـح ـ ُـت لـهــم أن ال ـن ــدوة كــانــت مــدتـهــا
نحو ساعة وأن البعض اقتطع أجزاء منها
ونشرها عبر مواقع التواصل ،فبدا األمر
كــأنــه ه ـجــوم عـلــى أم كـلـثــوم ،ورغ ــم أنني
س ـبــق واع ـ ـتـ ــذرت ع ــن ت ـصــري ـحــاتــي عقب
الندوة ،فإنني ّ
كررت اعتذاري ألسرة الفنانة
وبكرم كبير منهم قالوا ،إن زيارتي
الراحلة،
صورة ضوئية من مقال أم كلثوم
ٍ
إل ـي ـهــم ف ــي بـيـتـهــم كــاف ـيــة إلن ـه ــاء األزمـ ــة،

وأكدوا أنهم لن يتخذوا أي إجراء قانوني ضدي».
وفيما يتعلق بالسيدة التي ّقررت اتخاذ خطوة
قانونية ضد دويدار ،قال أيمن الحكيم ،لـ«الجريدة»:
ً
«هذه السيدة الفاضلة هي أيضا من أحفاد أم كلثوم
ُ
ولكن من شقيقتها التي تدعى (سيدة) ،وهي مقيمة
في مركز السنبالوين بمحافظة الدقهلية ،وهناك
محاوالت للتواصل معها إلنهاء المشكلة ،في إطار
االع ـتــذار وإرض ــاء كــل األط ــراف الـتــي تربطها صلة
قرابة بكوكب الشرق ،رغم أن أحفاد شقيقها خالد هم
ً
فقط من يحق لهم قانونيا تحريك دعاوى قضائية
من هذا النوع».
وكــان دوي ــدار شــارك فــي نــدوة بعنوان «األغنية
المصرية وجدان َّأمة» ،وصف خاللها أم كلثوم بأنها
«موالدية»  -أي تغني في الموالد الشعبية – وأضاف
ً
أن هناك أقاويل تشير إلى أنها تزوجت  11مرة ،الفتا
ً
إلى أن مالمح وجهها لم تكن جميلة لكنها إجماال
مثلها في
كانت مطربة عبقرية ،وأن مصر لم تنجب ّ
تاريخها .وهي التصريحات التي لم ُترق لعشاق أم
كلثوم ،واعتبروها مسيئة.
ً
في المقابل ،دافع آخرون عن دويدار ،خصوصا أن
هناك روايات تشير إلى كثرة زيجات أم كلثوم ،كما
أن وصفها بـ«الموالدية» قصد به أنها بدأت رحلتها
الفنية بالغناء في األفــراح والمناسبات الشعبية،
وهي ذاتها كانت تفخر بهذه البدايات.
وحصلت «الجريدة» على نسخة ناردة من ُمقال
كتبته أم كلثوم في مجلة «آخر ساعة» المصرية ،نشر
بتاريخ  16يونيو  ،1948تحدثت فيه عن بداياتها
وعمرها ثماني سنوات في بيت
حين غنت ألول مرة
َ
ً
مأذون قريتها ولم تتقاض أجرا ،وفي اليوم التالي،
خفير نظامي في عزبة «الحوال» قرب
ُدعيت في فرح
ٍ
قريتها ،وغنت إلى الصباح ،وتقاضت أول أجر في
حياتها وكان عشرة قروش.
وأضافت« :بعد بخمسة أيام ،أقام الحاج يوسف
تــاجــر الـغــال ،ليلة ودعــانــا إلحيائها ،وغـنـيـ ُـت في
تلك الليلة أغنية( :حسبي الله من جميع األعادي...
وعليه توكلي واعتمادي) ،وبقيت أغني من الساعة
ً
ً
مساء إلى الثانية صباحا بغير انقطاع،
التاسعة
وكم كان سرورنا عندما دس صاحب الفرح يده في
جيبه وأعطانا أجرنا الضخم ،وكان في ذلك الوقت
ً
 25قرشا ...سررنا كل السرور ،واعتبرنا أنفسنا بهذا
المبلغ من األغنياء»!

وم ــا بـعــد األل ـف ـيــة ،فــالـمـجــوهــرات
ال ـم ـعــروضــة معظمها مصنوعة
ً
ب ــأع ــداد مـ ـح ــدودة جـ ـ ــدا ،م ــن قبل
مـصـمـمـيــن ب ــاس ـت ـخ ــدام تـقـنـيــات
اإلن ـت ــاج المختلطة ،حـيــث تعمل
التقنيات اليدوية واآللية والرقمية
في انسجام تام.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـق ــدم ــو ال ـم ـع ــرض
سبب كون المجوهرات اإليطالية
من الناحية التاريخية واحــدة من
المنتجات األكثر ً
طلبا في األسواق
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــدرك األن ــاق ــة
الرسمية والطاقة اإلبداعية وجودة
ال ـت ـص ـن ـيــع وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ــال ـم ــواد
وال ـص ـن ـعــة ال ـت ــي تـجـعــل الـعــامــة
التجارية «صنع في إيطاليا» مميزة
وفريدة من نوعها.
وح ـ ـضـ ــرت رئ ـي ـس ــة مـجـمــوعــة
المرأة الدولية المنتهية واليتها،

من أجواء الزيارة
لموسم  ،2021/2021كريستيانا
بالدوتشي ،زوجة السفير اإليطالي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ورئ ـي ـس ــة مـجـمــوعــة
ال ـمــرأة الــدولـيــة الـجــديــدة ،لموسم
 ،2023/2022وغادة شوقي ،زوجة

ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري ف ــي ال ـك ــوي ــت،
إلغ ــاق مــوســم أنشطة وفعاليات
مجموعة الـمــرأة الدولية .وسوف
تبدأ الدورة الجديدة للفعاليات في
سبتمبر المقبل.

يجمع حفل غنائي كبير
بين الفنانة اللبنانية إليسا
ومواطنها وائل كفوري في
أحد المنتجعات السياحية
المطلة على البحر األحمر.
وتشارك إليسا مع كفوري
بالحفل المقرر إقامته مساء
األول من يوليو بتقديم
مجموعة كبيرة من أغانيها
القديمة والحديثة حيث
يفترض أن تستمر الوصلة
الغنائية لكل منهما لمدة
 90دقيقة فيما يعتبر الحفل
ً
واحدا من أضخم الحفالت
الغنائية الصيفية في مصر.
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دوليات

ُّ
إسرائيل تتوقع تحسن العالقات بالمنطقة بعد زيارة بايدن

• إيران تستعد إلطالق صاروخ فضائي • البيد وجاويش أوغلو يبحثان «فرق االغتيال»

سلة أخبار
مادورو يجري زيارة
رسمية للدوحة

أجرى الرئيس الفنزويلي
نيكوالس مادورو مباحثات
مع أمير قطر تميم بن حمد
في الدوحة ،التي وصلها
أمس األول.
وتناولت المباحثات ،التي
جرت أمس ،العالقات بين
البلدين وسبل تنميتها
وتعزيزها في شتى
المجاالت ،إضافة إلى
مناقشة القضايا اإلقليمية
والدولية ذات االهتمام
المشترك.
وترتبط قطر وفنزويال
بعالقات تعاون تاريخية
جيدة ،وصداقة قوية،
وشهدت العالقات خالل
السنوات األخيرة تقدما
كبيرا في العديد من
المجاالت ،من خالل تبادل
الزيارات رفيعة المستوى.

المعارضة السورية تناقش
 5ملفات في «أستانا »18
ُ
ظهر استعدادات إلطالق صاروخ في قاعدة بمدينة سمنان جنوب طهران أمس األول
صورة التقطتها شركة أقمار صناعية متخصصة ت ِ

توقع وزير الخارجية
اإلسرائيلي تحسن العالقات
في المنطقة بعد زيارة
الرئيس األميركي جو بايدن
إلى إسرائيل واألراضي
والسعودية
الفلسطينية
ً
الشهر المقبل متحدثا عن
إيران كتهديد مشترك بين
دول المنطقة.

مع تبدد آمال إحياء االتفاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي عـ ـب ــر م ـ ـسـ ــار ف ـي ـي ـنــا
ً
الــدبـلــومــاســي يــومــا بعد يــوم،
دعــت إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن ،إيران إلى «التوقف
ع ــن أنـشـطـتـهــا االس ـت ـفــزازيــة»،
فـ ــي حـ ـي ــن ت ــوقـ ـع ــت إس ــرائـ ـي ــل
تحسن العاالقات في المنطقة
بعد زيــارة بايدم المقررة الى
المنطقة.
وف ــي وق ــت ت ـشــدد مــؤسـســة
بحثية أميركية على ضــرورة
أن ي ـقــدم ب ــاي ــدن ،ال ــذي يـجــري
جولة إقليمية تشمل إسرائيل
واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
وال ـس ـع ــودي ــة يــول ـيــو الـمـقـبــل،
ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدات وتـ ـطـ ـمـ ـيـ ـن ــات ب ــأن
إيران لن تنتج أسلحة نووية،
إذا م ــا أراد تــرم ـيــم ال ـعــاقــات
ال ـقــويــة م ــع ح ـل ـفــاء واش ـن ـطــن،
ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـيــد
برايس ،إن الــواليــات المتحدة
ً
«ردا ً
بناء من اإليرانيين
تنتظر
يتجاوز القضايا التي تخرج
عن نطاق االتفاق النووي» ،في
إشارة إلى رفض واشنطن رفع
«الحرس الثوري» اإليراني من
قائمتها للجماعات اإلرهابية
الخارجية.

وتابع برايس ،في إفادة ليل
األرب ـع ــاء« :كـمــا أوضـحـنــا نحن
وشــركــاؤنــا األوروب ـ ـيـ ــون ،على
استعداد إلبرام وتنفيذ االتفاق
الــذي تفاوضنا عليه في فيينا
على الفور».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه إذا
اتخذت إيــران القرار السياسي،
فسنكون فــي وضــع يسمح لنا
بإبرام ومتابعة عــودة متبادلة
إلــى االمـتـثــال لــاتـفــاق الـنــووي
بسرعة كبيرة».
وت ــاب ــع« :إذا ل ــم تـفـعــل إي ــران
ذل ــك ،فإنها ستزيد مــن الخطر
على احتماالت أن نكون قادرين
على التوصل إلى عودة متبادلة
لالمتثال لالتفاق النووي».
ً
وردا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ــول
التعليقات التي وردت من رئيس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بأن المفاوضات التي تهدف إلى
إنـقــاذ االت ـفــاق ال ـنــووي وصلت
إلى طريق مسدود ،قال برايس
إن «ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي اتـخــذتـهــا
إيـ ــران ،وكــذلــك ال ـخ ـطــوات التي
ه ــددت بـهــا تـعـقــد بـشـكــل كبير
العودة المحتملة لالتفاق».
ورفــض المتحدث األميركي
ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــور ال ـت ــي
الـ ـتـ ـقـ ـطـ ـتـ ـه ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة األق ـ ـ ـمـ ـ ــار

ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة «م ـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــار
تكنولوجيز» ،والتي تظهر ،على
مــا يـبــدو ،أن «الـحــرس الـثــوري»
يستعد إلطــاق صــاروخ حامل
لقمر صناعي نحو الفضاء.
وتشكك أجهزة استخبارات
غربية في أن الخطوة اإليرانية
ال ـتــي سـتـتــم مــن مـنـصــة إطــاق
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة سـ ـمـ ـن ــان ال ــري ـف ـي ــة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـ ـهـ ــدف الخـ ـتـ ـب ــار
تـكـنــولــوجـيــا بــالـيـسـتـيــة تمكن
من اختبار صواريخ قادرة على
ح ـم ــل رؤوس نـ ــوويـ ــة ،وت ــأت ــي
بـعــد سـلـسـلــة حـ ــوادث غامضة
واغ ـت ـي ــاالت اس ـت ـهــدفــت خ ـبــراء
بـمـجــال ال ـط ـيــران وال ـف ـضــاء في
إيران ويعتقد أن إسرائيل تقف
وراءها.

استعجال إسرائيلي
في هذه األثناء ،اعتبر وزير
ال ـخــارج ـيــة اإلســرائ ـي ـلــي يائير
البـ ـي ــد أن ال ــرحـ ـل ــة ال ـم ـب ــاش ــرة
التي يعتزم الرئيس األميركي
جــو بــايــدن االنتقال عبرها من
إســرائـيــل الــى السعودية خالل
ج ــولـ ـت ــه ال ـم ـق ـب ـل ــة فـ ــي الـ ـش ــرق
األوس ـ ــط تــؤشــر إل ــى «إمـكــانـيــة
تحسين» العالقات في المنطقة.

(تويتر)

وس ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ــرح ـ ـلـ ــة
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ل ــرئ ـي ــس
أميركي إلى دولة عربية ال تقيم
عــاق ــات م ــع إســرائ ـيــل انـطــاقــا
من األراضي اإلسرائيلية .وكان
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـس ــاب ــق
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب قـ ــام بــالــرح ـلــة
ذات ـه ــا ف ــي االت ـج ــاه الـمـعــاكــس،
أي من السعودية الى إسرائيل.
وق ــال الب ـيــد« :ن ـح ــاول وضــع
إي ـ ـ ـ ـ ــران تـ ـح ــت ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ع ـلــى
الصعيدين األمني والسياسي،
ألن إيران تشكل تهديدا للمنطقة
بأسرها ،وليس إلسرائيل فقط».
واسـتـعـجــل البـيــد إسـتـخــدام
«آلية الزناد» التي تسمح بإعادة
ف ــرض الـعـقــوبــات االمـمـيــة على
إي ـ ـ ــران ،ت ـحــت «ال ـب ـن ــد ال ـســابــع»
الـ ــذي ي ـخــول اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة.
وقال في مؤتمر صحافي ،أمس،
إن حكومته مــع رئيس ال ــوزراء
ال ـي ـم ـنــي ن ـف ـتــالــي بـيـنـيــت الـتــي
وصلت إلى السلطة في يونيو
ال ـمــاضــي ،نـجـحــت ف ــي إص ــاح
ال ـعــاقــات م ــع ال ـق ــوى الـغــربـيــة،
والـتــأثـيــر عـلــى مــواقـفـهــا بشأن
إيران.
وفي خطوة منفصلة ،أجرى
البـ ـي ــد م ـب ــاح ـث ــات هــات ـف ـيــة مــع
نظيره التركي مولود جاويش

أوغ ـل ــو ت ـنــاولــت س ـبــل «حـمــايــة
السياح اإلسرائيليين» في تركيا
من مخططات إيرانية انتقامية
الس ـت ـهــداف ـهــا ف ــي ظ ــل تـصــاعــد
«الحرب الخفية» بين الجانبين.

تمسك إيراني
وجــاء ذلــك بعد أن أكــد وزيــر
الخارجية اإليراني حسين أمير
ع ـبــدال ـل ـه ـيــان ،أمـ ــس األول ،أن
ً
ً
بالده قدمت اقتراحا جادا خالل
ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي تــوقـفــت في
فيينا ،منتصف مارس الماضي،
وعرض على الواليات المتحدة.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـب ــدالـ ـلـ ـهـ ـي ــان عـلــى
ت ـمـ ّـســك بـ ــاده بــالــدبـلــومــاسـيــة
وال ـم ـفــاوضــات إلح ـيــاء االتـفــاق
ال ـ ـنـ ــووي مـ ــع ال ـ ـقـ ــوى ال ـك ـب ــرى،
رغــم التوتر األخير مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وأك ـ ــد أنـ ــه ق ـبــل ص ـ ــدور ق ــرار
الــوكــالــة الــدول ـيــة ض ــد ط ـهــران،
األربـ ـ ـع ـ ــاء ق ـب ــل الـ ـم ــاض ــي ،ق ــام
الجانب اإليراني بطرح «مبادرة
جديدة» على الواليات المتحدة
عـبــر االت ـحــاد األوروبـ ـ ــي ،قبلت
بـهــا واش ـن ـطــن .وادعـ ــى الــوزيــر
اإليــرانــي أن الــواليــات المتحدة
وص ـفــت ق ــرار الــوكــالــة الــدولـيــة

ب ـ «ال ـفــارغ» ،لكنها أصــرت على
الـ ـمـ ـض ــي فـ ــي م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــرار
ألس ـ ـ ـبـ ـ ــاب سـ ـي ــاسـ ـي ــة داخـ ـلـ ـي ــة
وخارجية.

ضربات «الحرس»
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ذكـ ــر قــائــد
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري» ال ـس ــاب ــق
ّ
الـلــواء محمد علي جعفري ،أن
«ضرباتنا إلسرائيل تضاعفت
في اآلونــة األخـيــرة ،وستستمر
ً
مستقبال».
وأوضح أن «إسرائيل تعرف
حجم وأهمية الـضــربــات ،التي
ً
ً
ّ
تلقتها أخ ـيــرا» ،مـشـيــرا إلــى أن
«بـ ـع ــض ض ــرب ــات ـن ــا إلس ــرائ ـي ــل
كانت داخل الكيان الصهيوني،
وبعضها في دول أخرى».
وشدد على «أننا نفضل عدم
كشف تفاصيل هذه الضربات،
وم ـق ـت ـن ـع ــون ب ــال ـع ـم ــل بـتـكـتــم
ّ
وسرية» ،الفتا إلى أن «إسرائيل
ً
ت ــدرك جـيــدا أن أي عمل تقوم
ب ــه ض ــد ن ــا س ـي ـقــا بــل بتلقيها
ّ
ردا» .كما كشف أن «إسرائيل
تـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى نـ ـس ــب ح ـ ـ ــوادث
لنفسها ،وتستغل ذلك نفسيا
وإعالميا».
(واشنطن  -وكاالت)

كشف رئيس وفد المعارضة
السورية في مباحثات
«أستانا» أحمد طعمة أن
الجولة الـ 18من المحادثات،
التي انطلقت أمس في
العاصمة الكازاخية نور
سلطان ،تركز على 5
ملفات رئيسية ،تتمثل في
نتائج اللجنة الدستورية،
وإدخال المساعدات
اإلنسانية ،والمعتقلين،
وانتهاكات النظام السوري،
والعملية العسكرية التركية
المحتملة في شمال غرب
سورية.
في غضون ذلك ،أكدت
الرئاسة الروسية
«الكرملين» أن «العملية
العسكرية التركية الجديدة
في سورية لن تساعد في
تحقيق االستقرار».

الدبيبة :لن ننزلق للحرب
واالنتخابات ممكنة

هجوم إعالمي إيراني على الصدر ...واجتماع مصيري في النجف
«اإلطار» يروج لـ «حكومة خدمية» والحكيم ينأى بنفسه
ان ـش ـغــل ال ـعــراق ـيــون بـهـجــوم
إ عــا مــي شنته صحف إيرانية
عـلــى الــزعـيــم الشيعي الـعــراقــي
متقدى ا ل ـصــدر ،واتهمته بأنه
«ضــد الــوحــدة اإلســامـيــة» بعد
استقالة نوابه من البرلمان ،في
حين جمع الـصــدر نــوابــه أمس
ف ــي ال ـن ـجــف ل ـب ـحــث ال ـخ ـطــوات
الـمـقـبـلــة وس ــط م ـع ـلــومــات عن
تحرك مرتقب.
ونشرت «صباح نــو» صورة
كبيرة مــن ال فـتــة للصدر يضع
كـمــامــة طـبـيــة م ــن دون تغطية
أنـ ـف ــه وف ـ ـمـ ــه ،مـ ـخـ ـت ــارة ع ـن ــوان
«ضد الوحدة» ،ووصفت الوضع
ب ـع ــد اس ـت ـق ــال ــة ن ــواب ــه وإغـ ــاق
مؤسساته بـ «الغريب».
واس ـ ـت ـ ـنـ ــدت ال ـص ـح ـي ـف ــة فــي
ت ـق ــري ــره ــا ،ال ـ ــذي خ ـص ـصــت له
الصفحة االولــى ،الــى حــوار مع
مــاجــد غـمــاس ،ممثل المجلس
االســامــي االعـلــى الـعــراقــي ،في
طهران .ووصفت التيار الصدري
بأنه «مصاب بعقدة التعالي»،
وي ـت ـص ــرف كـجـهــة أع ـل ــى حتى
م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وشـ ـكـ ـك ــت فــي
نوايا الصدر متسائلة« :إلى أي
مــدى يمكن تصديق االستقالة
الكاملة التنفيذية والتشريعية؟»
واع ـت ـب ــرت ـه ــا «ل ـع ـب ــة سـيــاسـيــة
جديدة إلزاحة اإلطار التنسيقي
من الساحة السياسية».
وقالت إن «قصة االستقاالت
والـ ـع ــودة عـنـهــا ل ـل ـصــدر بــاتــت
لعبة محروقة لجميع التيارات
وال ـم ــراق ـب ـي ــن» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن

الصدر تحول إلى «رجل ال يمكن
التكهن بسلوكه» ،كما ألمحت
الى وجود «بصمات بريطانية
استعمارية» ،في تحركات التيار
الصدري االخيرة.
مــن جهتها ،كتبت صحيفة
«اعتماد» اإلصالحية أن الصدر
يمارس «لعبة جديدة» إليصال
الـ ـع ــراق إلـ ــى «مـ ـ ــأزق س ـيــاســي»
بــإصــراره على تشكيل حكومة
األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة مـ ــن دون
م ـش ــارك ــة ال ـف ـص ــائ ــل ال ـمــوال ـيــة
إليران.
وق ـ ــال ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «إيـ ـ ـ ـ ــران»
الــرس ـم ـيــة إن ــه «رغـ ــم أن الـتـيــار
الصدري اعتبره تضحية ألجل
الــوطــن ،لكن يــرى مــراقـبــون أنه
ي ـم ـك ــن أن يـ ـض ــع ب ـ ـغـ ــداد أمـ ــام
تحديات كبيرة وسيناريوهات
مبهمة».
فــي األث ـن ــاء ،أشـ ــارت وســائــل
إع ــام ووك ـ ــاالت أن ـب ــاء إيــرانـيــة
مـ ـح ــافـ ـظ ــة إلـ ـ ـ ــى أن اسـ ـتـ ـق ــال ــة
الصدريين من شأنها أن تفتح
الطريق أمــام «اإلط ــار» لتشكيل
الحكومة.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي،
تـ ــداول ال ـصــدريــون عـلــى نطاق
واسـ ـ ــع ح ــزم ــة أس ـئ ـل ــة ووج ـه ــا
الناشط أحمد الموسوي بينها
«لماذا لم يكن السيد الخميني
(الـمــرشــد اإليــرانــي الــراحــل) مع
الـ ــوحـ ــدة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة؟ ولـ ـم ــاذا
اختلف أغلب مراجع الدين في
ً
قـ ّـم والـنـجــف؟» ،مضيفا« :لماذا
عارض حكومة الشاه الشيعية

ً
وأحـ ـ ــدث ان ـق ــاب ــا وق ــات ــل أب ـنــاء
الشعب اإليراني الواحد وأبناء
الـمــذهــب الشيعي الــواحــد؟ هل
كانت السلطة تستحق كل تلك
الدماء التي سالت؟ مع العلم أن
السيد مقتدى الصدر لم يحدث
ً
انـقــابــا ويــأخــذ الحكومة وهو
قادر عليها».

حكومة خدمية
فــي الـمـقــابــل ،ب ــرز فــي األي ــام
الماضية استخدام قادة «اإلطار
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــي» فـ ـ ــي ب ـي ــان ــات ـه ــم
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاح ـ ـقـ ــة م ـ ـنـ ــذ انـ ـسـ ـح ــاب
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر مـ ـصـ ـطـ ـل ــح «حـ ـك ــوم ــة
خدمية» ،وذلك في محاولة لعدم
استفزاز الصدر بتشكيل حكومة
س ـيــاس ـيــة ت ـع ــزل ت ـي ــاره الـفــائــز
االكبر في «انتخابات تشرين».
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـت ــي
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ع ـ ـ ــن «اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار» ب ـع ــد
خـطــوة ال ـصــدر ،الــى «استكمال
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ال ــدسـ ـت ــوري ــة
وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ح ـ ـكـ ــومـ ــة خ ــدمـ ـي ــة
وطنية».
وت ـح ــدث ــت ال ـن ــائ ـب ــة مــديـحــة
ال ـم ــوس ــوي أمـ ــس ع ــن ال ـحــاجــة
لـ ـحـ ـك ــوم ــة «ت ـ ـل ـ ـبـ ــي ح ــاجـ ـي ــات
المواطن» ،وقبلها أشار النائب
ً
ع ــارف الـحـمــامــي أي ـضــا إل ــى أن
«اإلط ــار وحـلـفــاء ه يسعون إلى
ح ـك ــوم ــة خ ــدم ـي ــة ،ق ـ ـ ــادرة عـلــى
إنهاء معاناة الشعب من نقص
الخدمات وغيرها من متطلبات
ً
ال ـح ـيــاة األس ــاس ـي ــة» ،مــوضـحــا

رئيس األركان عبداألمير يارالله يجتمع بقيادات «الحشد» في معسكر أشرف بديالى أمس
أن «العراق يحتاج إلى حكومة
مهامها الرئيسية تكون توفير
ال ـخ ــدم ــات وال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــاء
واإلعمار وغيرها من ملفات لم
تستطع الحالية تطويرها رغم
وجود كل التسهيالت لها».
وب ـي ـن ـم ــا جـ ـ ــدد زع ـ ـيـ ــم ت ـي ــار
الـحـكـمــة ع ـمــار الـحـكـيــم موقفه
ب ـعــدم الـمـشــاركــة فــي الحكومة
الـجــديــدة واالس ـت ـمــرار بتقريب
وجـ ـه ــات ال ـن ـظــر ب ـيــن ال ـف ــرق ــاء،
ب ـحــث رئ ـي ــس مـجـلــس الـقـضــاء
األع ـ ـل ـ ــى فـ ــائـ ــق زي ـ ـ ـ ـ ــدان أم ـ ــس،
مـ ــع رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـنــي
الـ ـ ـك ـ ــردسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــي بـ ـ ــافـ ـ ــل ج ـ ــال
ال ـط ــال ـب ــان ــي ،دور ال ـق ـض ــاء في
م ـع ــالـ ـج ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وف ـ ــق ال ـس ـي ــاق ــات ال ــدس ـت ــوري ــة
والـقــانــونـيــة ،وض ــرورة احـتــرام

ج ـم ـيــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـي ــة مــا
يصدر عن القضاء وتعزيز ثقة
المواطنين بحيادية واستقاللية
القضاء.
وأث ـن ــى زي ـ ــدان «ع ـل ــى جـهــود
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي
اإلي ـجــاب ـيــة ف ــي تــوح ـيــد ال ـقــوى
واألطراف السياسية وعدم خلق
التوتر والفرقة».
مــن جــانـبــه ،دع ــا الـطــالـبــانــي
زيدان إلى «لعب دوره التاريخي
لحامية حقوق جميع العراقيين
بقومياتهم وأطيافهم وأن يكون
ً
م ـس ــاع ــدا وداعـ ـم ــا ل ـل ــدف ــاع عن
حقوق إقليم كردستان القانونية
والدستورية».
وت ـع ــرض زي ـ ــدان الن ـت ـقــادات
الذعة من سياسيين وإعالميين
ع ــراق ـي ـي ــن اتـ ـهـ ـم ــوه بـتـسـيـيــس

القضاء واتخاذ قــرارات تساير
ايران.

نفط كردستان
وفـ ـ ــي تـ ـط ــور م ـ ـ ـ ــواز ،حـ ــددت
المحكمة التجارية باستئناف
ال ـك ــرخ االث ـن ـيــن الـمـقـبــل جلسة
للنظر في شكاوى وزارة النفط
االت ـح ــادي ــة ض ــد سـبــع شــركــات
أجنبية تعمل في قطاع النفط
والغاز في إقليم كردستان خارج
محددات الدستور.
وفـ ــي ح ـيــن ت ـع ـتــزم «ال ـن ـفــط»
مـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــاة جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات
األجـنـبـيــة الـعــامـلــة ف ــي اإلقـلـيــم
بقطاع النفط والغاز والعمليات
اللوجستية وا لـفـنـيــة الملحقة
بهذين القطاعين وفق قرار من

(رووداو)
المحكمة االتحادية العليا في
فبراير الـمــاضــي ،أعلنت وزارة
الثروات الطبيعية في كردستان
أن قـ ـ ــرار ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـت ـجــاريــة
«إجــراء غير قانوني والشركات
األجـنـبـيــة تـنـفــذ أعـمــالـهــا وفقا
ل ـق ــان ــون ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز لـسـنــة
 2007الــذي أقــره برلمان إقليم
كـ ــردس ـ ـتـ ــان بـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
الدستور العراقي».
وأظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرت بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ش ــرك ــة
تـ ـس ــوي ــق الـ ـنـ ـف ــط (س ـ ــوم ـ ــو) ،أن
كردستان أنتج  460ألــف برميل
ً
ي ــومـ ـي ــا مـ ــن الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـخـ ــام فــي
ً
مايو ،أي ما يزيد قليال على 10
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي اإلن ـتــاج
الـ ـع ــراق ــي ،ال ـب ــال ــغ  4.47مــايـيــن
بــرمـيــل يــومـيــا الـشـهــر الـمــاضــي،
ً
بزيادة  40ألفا عن الشهر السابق.

رغم استمرار انقسام ليبيا
بين حكومتين ،واحدة في
طرابلس منتهية الوالية
وأخرى في سرت مكلفة
من البرلمان ،أكد رئيس
حكومة الوحدة عبدالحميد
الدبيبة أن البالد لن
تنزلق مجددا إلى االقتتال
والحرب.
وشدد الدبيبة ،في مقابلة
مع «جون أفريك» الفرنسية،
أمس ،على أن إجراء
االنتخابات ممكن خالل
شهرين إذا تم االتفاق على
قانون انتخابي ،معتبرا
أن «المشكلة ال تكمن في
الحكومة بل في الصراع
الدائر بين مجلسي النواب
واألعلى للدولة».

ً
فرنسا تعتقل «مسؤوال
ً
كبيرا» بـ «داعش» مالي

اعتقل جنود فرنسيون،
أمية ولد البقاعي ،المسؤول
الكبير في تنظيم «داعش»
بدولة مالي ،بالمنطقة
الحدودية ،مع دخول
انسحاب القوات الفرنسية
من البلد اإلفريقي المرحلة
األخيرة.
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دوليات

الصين تجدد دعمها لروسيا وماكرون يدعو للتفاوض
موسكو تشكك في استمرار بقاء أوكرانيا على خريطة العالم ...وتدرس إلغاء اعترافها باستقالل  4دول

ماكرون يتناول العشاء مع عناصر من القوة الفرنسية بالقاعدة العسكرية في رومانيا

بينما اجتمع وزراء دفاع حلف
شمال األطلسي (الناتو)
لمناقشة كيفية الرد على
التهديدات األمنية التي
تشكلها روسيا على المديين
المتوسط والطويل ،قبل
قمة مقررة في نهاية الشهر
بمدريد ،جددت بكين ،التي
امتنعت عن التنديد بالعملية
الروسية ،دعمها لسيادة
روسيا وأمنها.

جـ ـ ــددت ال ـص ـي ــن دع ـم ـه ــا لـحـلـيـفـتـهــا
روسيا ،التي ترزخ تحت عقوبات كبيرة
بـسـبــب غــزوهــا لـجــارتـهــا أوك ــران ـي ــا ،في
حين شــددت فرنسا على ضــرورة إجراء
«محادثات جديدة» مع أوكرانيا.
في هذا الصدد ،أكد الرئيس الصيني
شي جينبينغ لنظيره الروسي فالديمير
بوتين ،خالل اتصال هاتفي ،أمس« ،دعم
ً
بكين س ـيــادة وأم ــن روس ـيــا» ،مــؤكــدا أن
«الصين راغبة في مواصلة دعم روسيا
في قضايا تمثل مصالح أساسية ،وتثير
مخاوف رئيسية مثل السيادة واألمن».
وأضاف« :منذ بداية هذا العام ،ورغم
التغيرات العالمية وعــدم االستقرار في
العالم ،تحافظ العالقات بين بلدينا على
ديناميكيات جيدة للتنمية على الصعد
ك ــاف ــة ،ون ـح ــن م ـس ـت ـعــدون ل ـل ـت ـعــاون مع
موسكو لضمان تنمية مستقرة وطويلة
األج ــل للتعاون الـتـجــاري واالقـتـصــادي
الثنائي».
وأفـ ــاد الـكــرمـلـيــن فــي ب ـيــان ،بــأنــه «تــم
االتفاق على توسيع التعاون في مجاالت
الطاقة والمال والصناعة والنقل وغيرها،
االعتبار الوضع االقتصادي
مع األخذ في ّ
العالمي الذي تعقد بسبب العقوبات غير
ً
الشرعية الغربية» ،مضيفا أن الرئيسين
ً
ت ـط ــرق ــا أيـ ـض ــا إلـ ــى «ت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
الـعـسـكــريــة» .وت ـعــود آخ ــر مـكــالـمــة أعلن
عنها بين شي وبوتين إلى أواخر فبراير،
غداة الغزو الروسي ألوكرانيا .وترفض
الصين منذ بــدء الهجوم الــروســي على
أوكرانيا في  24فبراير استخدام عبارة
«غ ــزو» لوصفه ،وتــوجــه أصــابــع االتـهــام
في النزاع إلى الواليات المتحدة وحلف
شمال األطلسي (الناتو).

ماكرون يتشدد
وفــي محاولة لتهدئة المخاوف لدى
أوكــرانـيــا وبـعــض الحلفاء األوروبـيـيــن،
ب ـشــأن مــوق ـفــه ال ـســابــق ت ـجــاه مــوسـكــو،
اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
موقفا أشد صرامة إزاء روسيا ،بعد زيارة
للقوات الفرنسية والـقــوات الحليفة في
قــاعــدة لحلف شـمــال األطـلـســي (الـنــاتــو)
في رومانيا ،إال أنــه رأى في المقابل أن
من الضروري إجراء «محادثات جديدة»
مــع أوكــران ـيــا ،دون أن يــؤكــد مــا إذا كــان
سيتوجه اليوم الى كييف في زيارة من
المقرر أن يشترك معه فيها المستشار
األلماني أوالف شولتس ،ورئيس الوزراء
اإليطالي ماريو دراغ ــي ،حسبما أفــادت
وسائل اإلعالم سابقا.

«عطل فني» يقفل مجال
سويسرا الجوي ساعات

جنود أوكرانيون يطلقون قذيفة مدفعية باتجاه موقع روسي في دونباس أمس
األرض ،ه ــو «أم ـ ــر مـ ـت ــروك ألوك ــرانـ ـي ــا»،
مضيفا أن واشنطن وحلفاءها يعملون
لـ ـلـ ـت ــأك ــد م ـ ــن أن ك ـي ـي ــف ت ـح ـص ــل ع ـلــى
المساعدة التي تحتاجها لتكون لها يد
قوية في ساحة المعركة.
وكــان السفير الروسي لــدى الواليات
المتحدة أناتولي أنتونوف أعرب عن قلقه
حيال إمكان تسليم المزيد من األسلحة
البعيدة المدى إلى نظام الحكم في كييف،
مشيرا إلى أن «هذا يؤكد أن األميركيين
ال يسعون إلى تسوية الصراع األوكراني
وإنما يريدون تصعيده».
في السياق ،شكك نائب رئيس مجلس
األمــن الــروســي ديمتري ميدفيديف من
اسـتـمــرار «وجـ ــود» أوكــران ـيــا ،متسائال:
«مــن قــال إن أوكــرانـيــا ستبقى مــوجــودة
على خريطة العالم ،بعد عامين؟» .جاء
ذل ــك ردا عـلــى أن أوكــران ـيــا بـحــاجــة إلــى
الغاز ،وإال فإنها ستتجمد ببساطة في
الشتاء المقبل.
ب ـ ـ ــدوره ،ذك ــر ع ـضــو مـجـلــس ال ـن ــواب
الــروســي (الــدومــا) يفغيني فـيــودوروف
أن روسيا تبحث حاليا إلغاء االعتراف
بــاسـتـقــال لـيـتــوانـيــا ،ويـمـكــن أن تلغي
اعـتــرافـهــا بــاسـتـقــال التـفـيــا وإسـتــونـيــا
وأوكــرانـيــا أيـضــا فــي المستقبل ،مبينا

عراقي يفشل أول ترحيل لمهاجري المانش
وبريطانيا ورواندا تتمسكان بالخطة
ت ـم ـس ـكــت ح ـك ــوم ــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
المحافظ بوريس جونسون بخطتها لترحيل آالف
الالجئين الذين يصلون البالد عبر بحر «المانش»،
ٌ
إلــى روان ــدا ،بعد أن أوقـفــت طـعــون قانونية الرحلة
األول ــى قبل دقــائــق مــن الـمــوعــد الـمـقــرر لمغادرتها
المملكة المتحدة.
ُ
ومنعت الطائرة من اإلقالع من مطار عسكري في
ويلتشير ،بعد حكم أصــدرتــه المحكمة األوروبـيــة
لحقوق اإلنسان.
وقالت هــذه المحكمة ومقرها في ستراسبورغ،
وهي جزء من مجلس أوروبا ،الذي ال تزال بريطانيا
ً
ً
ً
ً
ً
عضوا فيه إن الجئا عراقيا يواجه «خطرا حقيقيا
بــإل ـحــاق ض ــرر ال رج ـعــة فـيــه بـ ــه» ،وأمـ ــرت بتأجيل
إبعاده إلى أن يدرس القضاء البريطاني شرعية خطة
الحكومة في يوليو المقبل.

وفـ ــي وقـ ــت رح ـب ــت ج ـم ـع ـيــات وم ـن ـظ ـمــات داع ـمــة
لالجئين بهذه النتيجة ومن بينها «مجلس الالجئين»
(ري ـف ـي ــوج ــي ك ــاونـ ـس ــل) ،أصـ ـ ــرت وزيـ ـ ـ ــرة الــداخ ـل ـيــة
البريطانية بريتي باتيل على أن الحكومة لن تغير
سياستها ،مؤكدة أن العديد من الذين تقرر إبعادهم
من الرحلة سيوضعون على متن الرحلة التالية.
وانتقدت الوزيرة المحكمة االوروبية ،وقالت إنه «من
ً
المدهش جدا» أن المحكمة األوروبية تدخلت بعد أن
ً
سمحت المحاكم الوطنية للحكومة بالمضي قدما في
الرحالت الجوية .وأكدت أنه «ال يمكن أن تثبط عزيمتنا
عن فعل الصواب وتنفيذ خططنا للسيطرة على حدود
بالدنا» ،موضحة أن الفريق القانوني للحكومة «يراجع
كل قرار اتخذ بشأن هذه الرحلة واالستعداد للرحلة
التالية يبدأ اآلن».
وكـتـبــت صحيفة «تـلـغــراف» الـيــومـيــة المحافظة
أن الحكومة قــد تعيد النظر فــي تبنيها المعاهدة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان لـتـتـمـكــن م ــن تـنـفـيــذ
استراتيجيتها.

شرطية بريطانية لحظة وصول مهاجرين عبر المانش أمس
مــن نــاحـيـتـهــا ،أك ــدت الـحـكــومــة ال ــروان ــدي ــة ،أنها
م ــا زال ــت مـلـتــزمــة بــاتـفــاقـهــا م ــع بــريـطــانـيــا .وقــالــت
المتحدثة باسمها ،يوالند ماكولو« :رواندا مستعدة
الستقبال المهاجرين عند وصولهم وستوفر لهم
األمان والفرص».
وأض ــاف ــت« :ه ــذه ال ـت ـطــورات لــن تـثـبــط عزيمتنا.
روانــدا ما زالت ملتزمة بالكامل العمل على إنجاح
ه ــذه ال ـشــراكــة» ،معتبرة أن «الــوضــع الـحــالــي الــذي
يتمثل بقيام أشخاص برحالت خطيرة ال يمكن أن
ً
يستمر ألنــه يسبب آالمــا ال توصف لعدد كبير من
األشخاص» .وبموجب االتفاق مع كيغالي ،ستمول
ً
لندن مبدئيا الخطة بمبلغ قد يصل إلى  120مليون
جنيه إسترليني ( 140مليون يورو).

نكسة لجونسون
وفــي وقــت ســابــق ،وصــف زعـمــاء كنيسة إنكلترا

أن ق ــرار االع ـت ــراف بــاسـتـقــال ليتوانيا
غـيــر م ـشــروع ألن ــه ص ــدر عــن هـيـئــة غير
دستورية انتهكت حينما اتخذته عدة
أحكام لدستور االتحاد السوفياتي ،الذي
كــانــت ليتوانيا حـتــى  1990ج ــزء ا منه،
و بـعــد ليتوانيا يمكن أن ُيـطــرح الطلب
نفسه بشأن إستونيا والتفيا وأوكرانيا.

«الناتو»
وبعد تعزيز وج ــوده العسكري على
طــول جناحه الشرقي ،قــال األمين العام
ل ـ «الـنــاتــو» ينس ستولتنبرغ إن تمركز
األسلحة في دول شرق أوروبا والدوريات
التي تقوم بها القوات اإلضافية يهدف
إلى دعم الوجود القوي بالفعل للحلف
في المنطقة.
وأض ـ ـ ــاف س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي ب ـبــروك ـســل ،ان ــه سـيـتــم تقرير
التفاصيل النهائية لــرد فعل التحالف
العسكري على المدى األطول للتهديدات
األمنية التي تفرضها روسيا خالل قمة
ق ــادة «الـنــاتــو» فــي مــدريــد نهاية الشهر
الجاري ،مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة
للرئيس األوكراني للمشاركة في القمة.
ولفت إلى أن «قادة الحلف سيواصلون

(ا ف ب)

ت ــزوي ــد أوك ــرانـ ـي ــا ب ــاألس ـل ـح ــة الـثـقـيـلــة
واألنظمة بعيدة المدى» ،متوقعا الموافقة
على حزمة جديدة من المساعدات لكييف
خالل قمة الحلف .كالم ستولتنبرغ تزامن
مع مناقشة العشرات من وزراء الدفاع من
دول «الـنــاتــو» وأج ــزاء أخــرى مــن العالم،
أمس ،إمدادات األسلحة ألوكرانيا.
وقاد اجتماع لجنة االتصال الخاصة
ب ــأوك ــران ـي ــا ف ــي «ال ـن ــات ــو» وزيـ ــر ال ــدف ــاع
األمـ ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوس ـ ـتـ ــن ،وهـ ــي ال ـم ــرة
الـثــالـثــة الـتــي تجتمع فـيـهــا المجموعة
الـ ـت ــي ت ـض ــم ن ـح ــو  50دول ـ ــة لـمـنــاقـشــة
وتنسيق الـمـســاعــدات ألوكــران ـيــا .وكــان
االجـتـمــاع الـمـبــاشــر الـســابــق فــي قــاعــدة
رامشتاين الجوية بألمانيا فــي أبريل،
ويـتــوقــع مـســؤولــون أمـيــركـيــون اإلع ــان
عــن أسلحة إضافية للقوات األوكــرانـيــة
في األيام المقبلة.
ودعـ ـ ــا أوسـ ـت ــن ال ـ ـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة إل ــى
«ت ـك ـث ـي ــف ع ـم ـل ـي ــات ت ـس ـل ـي ــم األس ـل ـح ــة
ألوكرانيا كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع
ع ــن نـفـسـهــا ،وعـلـيـنــا أن ن ـبــذل قـصــارى
ج ـهــودنــا ل ـض ـمــان أن تـتـمـكــن أوكــران ـيــا
مــن ال ــدف ــاع عــن نـفـسـهــا ،عــن مواطنيها
وأراضيها».
(عواصم  -وكاالت)

 11دولة بينها  5عربية وتركيا ّ
معرضة
لصراعات اجتماعية بسبب أزمة الغذاء

حكومة جونسون تنتقد المحكمة األوروبية وتواجه نكسة جديدة

على متن الرحلة التالية

تراجع كبير في معدل التأييد
لبايدن لألسبوع الثالث

أظهر استطالع للرأي أجرته
«رويترز  /إبسوس» ،انخفاضا
كبيرا في معدل التأييد
الشعبي للرئيس األميركي
جو بايدن .ووفق االستطالع
فقد تراجع التأييد إلى 39
في المئة ،في ثالث تراجع
أسبوعي على التوالي،
ليقترب من أدنى مستوى
له خالل رئاسته .ووجد
االستطالع الذي أجري على
مدار يومين ،أن  56في المئة
من األميركيين غير راضين
عن أداء بايدن .ومعدل التأييد
لبايدن أقل من  50في المئة
منذ أغسطس ،وهي عالمة
على أن حزبه الديموقراطي قد
يكون في طريقه نحو فقدان
السيطرة على أحد مجلسي
الكونغرس على األقل في
انتخابات التجديد النصفي
في  8نوفمبر المقبل.

(أ ف ب)

وفـ ــي ت ـص ــري ــح إلـ ــى ج ــان ــب الــرئ ـيــس
الروماني كلوس يوهانس ،قال ماكرون:
«هناك وضع جيوسياسي غير مسبوق
ً
على أبــواب اتحادنا األوروب ــي ،إذا نعم،
لكل هــذه األسـبــاب وللسياق السياسي
والقرارات التي يجب أن يتخذها االتحاد
األوروب ــي وعــدد من ال ــدول ،يجب إجــراء
المزيد من النقاشات المعمقة والمزيد
من التقدم».
وتابع« :سنبذل قصارى جهدنا لوقف
القوات الروسية ومساعدة األوكرانيين
وجيشهم ومواصلة المفاوضات ،لكننا
فــي المستقبل ا لـمـنـظــور سنحتاج إ لــى
الحماية والردع» ،مبينا أنه سيتعين على
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي
والمسؤولين األوكرانيين التفاوض مع
روسـيــا فــي مرحلة مــا مــن أجــل محاولة
إنهاء الحرب« ،لسنا في حالة حرب مع
روسيا ،والمخرج الوحيد هو إما انتصار
أوكرانيا أو اتفاق تفاوضي بين كييف
وموسكو».
ووص ــل مــاكــرون إل ــى رومــانـيــا مساء
أمـ ــس األول ،ح ـيــث تـ ـن ــاول ال ـع ـش ــاء مع
ال ـج ـن ــود الـفــرنـسـيـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن في
القاعدة الواقعة قرب البحر األسود ،قبل
أن ي ـقــرر ال ـنــوم فــي خـيـمــة ه ـنــاك وليس
في الفندق.
وتقود فرنسا مجموعة قتالية تابعة
للناتو فــي رومــانـيــا قــوامـهــا نـحــو 800
جـنــدي ،بينهم  500فرنسي ،إلــى جانب
آخــريــن مــن هــولـنــدا وبـلـجـيـكــا .وصـبــاح
أمس ،تناول ماكرون الفطور مع الجنود،
والتقى مرة ثانية الرئيس يوهانس ،الذي
تحدث معه ألكثر من ساعة ،ليتوجه بعد
ذل ــك بــرفـقــه وزي ــرة الـخــارجـيــة الـجــديــدة
كــاثــريــن كــولــونــا إلــى مولدافيا القريبة،
لدعم دولة يخشى كثيرون من أن تنجر
إلى الصراع في أوكرانيا المجاورة والتي
تربطها بها حدود مشتركة.
وتتطلع األنظار إلى كييف اليوم ،حيث
ذكــر مـصــدران دبلوماسيان أن الزعماء
األوروب ـي ـيــن الـثــاثــة قــد يـتــوجـهــون إلــى
العاصمة األوكرانية .وفي حين رفضت
الرئاسة الفرنسية تأكيد الزيارة ،صرح
نــائــب رئـيــس مجلس االت ـحــاد الــروســي
كونستانتين كوساتشيف بأن «الزيارة
الثالثية األوروبية ،إذا ما تمت ،لن تؤدي
س ــوى إل ــى ك ــارث ــة وطـنـيــة نـهــائـيــة ،ولــن
تـســاعــد أوكــران ـيــا عـلــى أن تصبح دولــة
أوروبية حقيقية».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي بـلـيـنـكــن ،أم ـ ــس ،إن
أي ق ــرارات بشأن التنازل عــن أج ــزاء من

سلة أخبار

(أ ف ب)

(األنغليكانية) خطة الحكومة بأنها «سياسة غير
أخالقية وتخالف المبادئ المسيحية» كما عدها
األمير تشارلز «مــروعــة» .لكن جونسون ،أصــر على
ُ
ُ
إن الحكومة لن «تردع أو تحرج».
واعتبر فشل الرحلة األولى نكسة لرئيس الوزراء
الـ ــذي ي ـح ــاول اس ـت ـع ــادة سـلـطـتــه ب ـعــدمــا أف ـل ــت من
تصويت بحجب الثقة عنه مــن المحافظين الذين
تـلـقــى الـخـطــة شـعـبـيــة لــدي ـهــم .وت ـحــدثــت صحيفتا
«مترو» و«ديلي ميرور» عن «مهزلة قاسية» ،بينما
ع ـل ـقــت ص ـح ـي ـفــة «ذي غ ـ ــاردي ـ ــان» ال ـي ـس ــاري ــة عـلــى
«الفوضى» التي أحدثتها.
ومنذ بداية العام ،عبر أكثر من  10آالف مهاجر
غير قانوني بحر المانش للوصول إلــى الشواطئ
ً
البريطانية في قوارب صغيرة .ويشكل ذلك ارتفاعا
ً
قياسيا بالمقارنة مع السنوات السابقة .وقد وصل
المئات منهم في األيام األخيرة.

أفـ ــادت دراسـ ــة ل ـشــركــة «أل ـيــانــز
تـ ــر يـ ــد» ل ـل ـت ــأ م ـي ــن ب ـ ــأن  11دو ل ـ ــة،
م ـع ـظ ـم ـه ــا ف ـ ــي إف ــريـ ـقـ ـي ــا وآسـ ـي ــا
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،م ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــة
الحتمال مرتفع بنشوب توترات
اجتماعية ،بسبب ارتفاع أسعار
ال ـمــواد الـغــذائـيــة ،ولـفـتــت إل ــى أن
«عدم إطعام الشعوب يعني تغذية
النزاعات».
ُ
وجاء في الدراسة التي نشرت،
أ م ــس األول ،أن « صــد مــة ًاأل سـعــار
ّ
ً
كبيرا
الغذائية الدولية تشكل قلقا
فــي ا ل ــدول ا لـتــي تستورد األ غــذ يــة
أو بعضها ا لــذي أصبحت نــادرة
بسبب الحرب في أو كــرا نـيــا ،مثل
الحبوب».
وت ـح ـ ّـد ال ـصــدمــة ال ـغــذائ ـيــة مــن
إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول إل ــى ال ـم ــوارد،
و«ق ـ ــد ت ـ ــؤدي إلـ ــى إسـ ـق ــاط بـعــض
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات م ـث ـل ـم ــا حـ ـص ــل فــي
ثورات الربيع العربي» التي نجم
م ـع ـظ ـم ـهــا ع ــن اح ـت ـج ــاج ــات عـلــى
البؤس االجتماعي.
وكانت أسعار السلع الغذائية
خــال الربيع العربي قــد ارتفعت
بـنـسـبــة  50ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ح ـســب ما
ّ
ذكرت «أليانز تريد» ،غير أن سعر
ً
ّ
القمح حاليا مرتفع أكثر مما كان
ع ـل ـيــه ف ــي  2012خـ ــال ا لـ ـث ــورات
العربية.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر شـ ــركـ ــة الـ ـت ــأمـ ـي ــن أن
 11دولـ ــة م ـعـ ّـر ضــة بـشـكــل خــاص
الحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوب ص ـ ـ ــراع ـ ـ ــات
اجتماعية في السنوات المقبلة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي :الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــر ،وت ـ ـ ــون ـ ـ ــس،
وال ـب ــوس ـن ــة والـ ـه ــرس ــك ،وم ـص ــر،
واألردن ،و لـ ـبـ ـن ــان ،و ن ـي ـج ـي ــر ي ــا،
وبــاك ـس ـتــان ،وال ـف ـل ـب ـيــن ،وتــرك ـيــا،
وســريــان ـكــا ،ال ـتــي تـشـهــد حــالـ ًـيــا

أس ـ ـ ـ ـ ــوأ أزم ـ ـ ـ ـ ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة م ـن ــذ
استقاللها.
و ت ـم ـثــل ًدول أخ ــرى م ـس ـتــوردة
للغذاء ،وفقا لشركة التأمين ،خطر
حدوث صراعات اجتماعية فيها
ّ
رومانيا
لكن باحتمال أ قــل  ،مثل ُ ّ
والبحرين وكازاخستانً .وصنفت
ال ـس ـع ــودي ــة وال ـص ـي ــن أي ــض ــا فــي
ه ــذه ال ـف ـئــة ،ل ـكــن م ـخــاطــر نـشــوب
ص ــراع ــات ف ــي ه ــات ـي ــن الــدول ـت ـيــن
ضئيلة أكثرً ،
نظر ا لصالبة الدعم
المالي لديهما.
ّوكان صندوق النقد الدولي قد
حذر في نهاية أبريل من «مخاطر
حصول اضطرابات اجتماعية» في
إفريقيا جنوب ا لـصـحــراء بسبب
ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـمــواد الـغــذائـيــة،
ف ـي ـم ــا قـ ـ ــال م ــدي ــر قـ ـس ــم اف ــري ـق ـي ــا
فــي ص ـنــدوق الـنـقــد ابـيـبــي عـمــرو
سيالسي لوكالة فرانس برس إنه
«قلق» من الوضع.
وا نــد ل ـعــت حــر كــات احتجاجية
عنيفة في  2008في نحو ثالثين
دولة منها السنغال والكاميرون،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـم ـغــرب الـعــربــي،
ومنطقة الكاريبي بسبب االرتفاع
الحاد في أسعار المواد الغذائية
األساسية.
وتـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــورد إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا جـ ـن ــوب
الصحراء  85في المئة من القمح
ا لــذي تستهلكه ،وبكميات كبيرة
تـ ـح ــدي ــدا فـ ــي تـ ـن ــزانـ ـي ــا ،وس ــاح ــل
ال ـع ــاج ،وال ـس ـن ـغــال ،ومــوزم ـب ـيــق،
حـ ـس ــب مـ ــا قـ ـ ــال ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الدولي في نهاية أبريل.

ُ
أغلق المجال الجوي
السويسري ،أمس ،عدة ّ
ساعات ،بسبب عطل فني
طرأ على خدمة «سكايغايد»
للمراقبة الجوية .ومن دون أن
تحدد سبب العطل على الفور،
أفادت «سكايغايد» بأنه «تم
حل المشكلة الفنية ،وأعيد
فتح المجال الجوي» .وأعلنت
«سكايغايد» ،في وقت سابق،
أن «عطال تقنيا» طرأ في
الساعات األولى من الصباح»،
ما أدى إلى إغالق المجال
الجوي «ألسباب أمنية» .وهو
إجراء يحظر التحليق في
أجواء البالد ،ويجبر الطائرات
على تحويل مسارها إلى
مطارات دول مجاورة.

الدنمارك وكندا تنهيان
ً
نزاعا عمره نصف قرن

أنهت كندا والدنمارك
«حربهما» المستمرة منذ
عقود حول السيادة على
جزيرة هانز الصحراوية
وغير المأهولة في القطب
الشمالي .ووقع البلدان رسميا
اتفاقا لتقاسم الجزيرة،
الواقعة قبالة شمال غربي
غرينالند ،ما أدى إلى إنشاء
أول حدود برية بين كندا
وأوروبا ،خالل حفل أقيم
في أوتاوا ،وحضرته وزيرة
الخارجية الكندية ونظيرها
الدنماركي .وبموجب االتفاق،
الذي تم التوصل إليه بعد 49
عاما من الخالف ،الذي أطلق
عليه كثيرون تسمية «حرب
ّ
ستقسم الجزيرة
الويسكي»،
إلى قسمين.

نيكاراغوا توافق على دخول
قوات روسية وأميركية

وافق برلمان نيكاراغوا على
دخول جنود ومعدات جوية
وبحرية من روسيا والواليات
المتحدة وسبع دول أخرى من
أميركا الالتينية ،للمشاركة
في تدريبات مشتركة مع
جيش نيكاراغوا.
اال أن واشنطن أعربت عن
معارضتها لوصول جنود
روس إلى المنطقة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع في
نيكاراغوا فيليبرتو رودريغيز
أن كبير الدبلوماسيين
األميركيين المكلف بشؤون
أميركا الالتينية براين نيكولز
«تم تضليله».
ووصف نيكولز دعوة الجنود
الروس بأنها «استفزاز
خطير».

ةديرجلا
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رياضة

األزرق يجني ثمار سنوات الضياع
خروج مذل من «تصفيات آسيا» ومستوى مخيب وروح غائبة
أحمد حامد

رسم الخروج المذل لألزرق
من التصفيات المؤهلة
لكأس آسيا  ،2023صورة
قاتمة لحاضر الكرة الكويتية
ومستقبلها ،وبات عليها أن
تعود لنقطة الصفر لتبدأ من
جديد.

ل ـ ــم يـ ـك ــن خ ـ ـ ـ ــروج م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
ال ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم م ــن
التصفيات المؤهلة لكأس آسيا
وق ـب ـلــه ت ـص ـف ـيــات كـ ــأس ال ـعــالــم
 2022ولـيــد مـصــادفــة أو لحظة
مــن ع ــدم الـتــوفـيــق أو س ــوء أداء
مؤقت أو تقديم مستوى هزيل
في مباراة محددة ،بل هو نتاج
تــرا كـمــات لسير كرتنا المحلية
فـ ـ ــي ط ـ ــري ـ ــق خ ـ ــرب ـ ــة اخ ـ ـتـ ــارهـ ــا
الـمـســؤولــون الـمـتـعــاقـبــون على
الكرة والرياضة بشكل عام ،وهو
مــا غيب أي بــارقــة أم ــل ،وقضى
على جيل بل أجيال كانت تطمح
لرفع علم الكويت فــي المحافل
الدولية ،بل أجيال كانت تطمح
ل ــوض ــع بـصـمـتـهــا ف ــي ال ـتــاريــخ
الكروي على غرار من سبقوهم،
عندما كانت الكرة الكويتية ملء
السمع واألبصار.
ورغم أن االتحادات المتعاقبة
ع ـلــى ال ـك ــرة ال ـكــوي ـت ـيــة ،حظيت
ومـ ـن ــذ فـ ـت ــرات ط ــوي ـل ــة بـجـمـيــع
أن ـ ــواع ال ــدع ــوم ب ــداي ــة م ــن رأس
ال ـ ـه ـ ــرم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
وصــوال لتوفير األمــوال الالزمة
والتي كانت كفيلة لتوفير بيئة
رياضية مالئمة ،وخـلــق أجــواء
مـثــالـيــة ،فــي ح ــال تــم توجيهها
بالشكل صحيح ،إال أن كل هذا
ت ـب ـع ـثــر وذهـ ـ ــب أدراج ال ــري ــاح،
ل ـي ـصــل الـ ـح ــال إل ـ ــى ع ـ ــدم ق ــدرة
االتـ ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
على التعاقد مــع مــدرب أجنبي
صاحب كفاءة عالية بسبب عدم
وجـ ــود مـيــزانـيــة ل ـهــذا ال ـغــرض،
ً
ليكون بــديــا لــذلــك جلب مــدرب
لمدة  4أشهر؟!
وعلى وقع عدم قدرة االتحاد
الـكــويـتــي عـلــى تــوفـيــر مـيــزايـنــة
لجلب م ــدرب أجـنـبــي ،نستذكر
بكل اسى تلك الجوالت المكوكية
في ربوع أوروبا للقائمين على
بعض لجان االتحاد للبحث عن
مدربين تكون مهمتهم انتشال
الكرة الكويتية من الضياع! إال

أن الـجـمـيــع ف ــوج ــئ بـتـعــاقــدات
مخيبة مع محاضر لم يسبق له
الوجود في المالعب إال من خالل
األكاديميات! وآخرين كثر على
شاكلة هــذا ال ـمــدرب «تـطـشــروا»
جميعا ولم يبق لنا إال الخيبة.
ولـ ـ ــم ي ـق ـت ـص ــر ال ـ ـحـ ــال الـ ــذي
أفضي لكارثة بعدم قدرة األزرق
على التأهل لكأس آسيا ضمن
الملحق المؤهل بعد ا لـخــروج
م ـ ــن الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة،
وض ـ ـ ـمـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة أق ـ ـ ـ ــل م ــا
توصف بالمتواضعة ،بل امتد
األمـ ــر لـنـظــام مـســابـقــات عــاجــز
عــن وضــع رزنــامــة متوافقة مع
المنافسات الخارجية ،لدرجة
أن األزرق خـ ـ ــاض ا ل ـم ـع ـس ـكــر
اإلع ــدادي للتصفيات المؤهلة
األخ ـي ــرة ب ــ 9العـبـيــن مــن فريق
القادسية ،لتلتئم القائمة قبل
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ــأي ــام
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدودة ،وخ ـ ـ ـ ـ ــال م ـع ـس ـك ــر
قصير فــي أبــوظـبــي ،تــم خالله
اقامة مباراة وديــة واحــدة أمام
سنغافورة ،لم تكن كفيلة بأي
حال من األحوال للجهاز الفني،
لتكوين رؤي ـتــه ،وأخ ــذ انطباع
كامل عن الالعبين ،وهو جعله
م ـت ـخ ـب ـط ــا ،وغـ ـي ــر ق ـ ـ ــادر حـتــى
على اختيار توليفة متجانسة،
لتقع الكارثة الكروية ويخسر
األزرق بثالثية تــاريـخـيــة أمــام
األردن ،كانت مرشحة للزيادة،
ومن قبل ذلك خسارة تاريخية
ايـضــا أم ــام أنــدونـيـسـيــا ،حيث
ل ــم يـسـبــق لـ ـ ــأردن ال ـف ــوز على
األزرق بهذا العدد من األهداف،
وهو ما ينطبق على المنتخب
األن ــدونـ ـيـ ـس ــي الـ ـ ــذي ف ـ ــاز عـلــى
األزرق للمرة األولى في تاريخه
خالل التصفيات األخيرة.

مصالح ضيفة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد

م ـن ـظــومــة كـ ــرة الـ ـق ــدم فــي
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة خطة
عـمــل ورؤيـ ــة واض ـح ــة ،بل
سعى كل من تولى مقاليد
األمـ ـ ـ ـ ــور إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث عــن
مـ ـص ــال ــح ضـ ـيـ ـق ــة ،وحـ ـل ــول
ت ــرق ـي ـع ـي ــة ،لـ ــدرجـ ــة جـعـلــت
الـ ـف ــوز ف ــي م ـ ـبـ ــاراة بـمـثــابــة
االنـجــاز ،والــوجــود في كأس
الخليج أو حتى الـفــوز بها،
قمة اإلعـجــاز ،وللتدليل على
ذل ــك نـجــد أن فــي كــل م ــرة يتم
البدء فيها نحو بناء منتخب
شـ ـ ــاب ،ورسـ ـ ــم خ ـط ــة فـ ــي ه ــذا
االتـجــاه ،نعود سريعا لنقطة
ال ـص ـف ــر ،بـ ــإعـ ــادة األم ـ ـ ــور إل ــى
ن ـصــاب ـهــا ،ل ـت ـكــون الـمـحـصـلــة
ً
ً
مـنـتـخـبــا عـ ـج ــوزا ،وغ ـيــر قــادر
على الركض داخل الملعب.
و لــم يلتفت القائمون على
ك ــرة ا ل ـقــدم ا لـكــو يـتـيــة السيما
األ نــد يــة ا لـتــي تمثل الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة وص ــاح ـب ــة ال ـحــق
األصـ ـي ــل ف ــي ال ـم ـحــاس ـبــة ،إال

مؤتمر صحافي
لالتحاد اليوم

يوسف ناصر يتالسن
مع الجمهور
د خـ ـ ـ ــل ال عـ ـ ـ ــب األزرق ي ــو س ــف
ناصر في تالسن مع أحد جماهير
المقصورة الرئيسية ،بعد أن قام
األخير بتوجيه انتقادالت لالعبي
المنتخب ونــاصــر بـعــد الـخـســارة
أمام األردن.
وك ــاد األم ــر يـتـطــور بـيــن ناصر
وال ـم ـش ـجــع ال ـغ ــاض ــب ،خـصــوصــا
بـعــد ت ـبــادل األل ـفــاظ الـخــارجــة من
الطرفين ،إال أن العقالء نجحوا في
فــض ا ل ـتــا ســن ،لينتهي المشهد
الـ ـم ــؤس ــف بـ ــدخـ ــول ن ــاص ــر غــرفــة
تبديل المالبس.
و صـ ّـبــت بعض الجماهير جام

مواساة لبدر المطوع

غضبها عـلــى الالعبين
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى
المنتخب بعد المباراة،
وهناك من غادر استاد
جــابــر ب ـم ـجــرد تسجيل
األردن ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــدف ا ل ـ ـثـ ــا نـ ــي،
ورفض المنتخب والقائمون
ع ـل ـي ــه ب ــاس ـت ـث ــاء ال ـت ـش ـي ـكــي
الف ـي ـك ــا ال ـح ــدي ــث لــوســائــل
اإلعالم.

يوسف ناصر

ي ـ ـع ـ ـقـ ــد ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ـك ـ ــرة
الكويتي مؤتمرا صحافيا
ع ـن ــد الـ ـس ــادس ــة م ــن م ـســاء
ال ـيــوم ،للكشف عــن خطته
فـ ـ ــي دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
ال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدأه ـ ــا مـ ـن ــذ 20
مـ ــايـ ــو الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وم ــا
آل ال ـي ــه االج ـت ـم ــاع ال ــذي
عـقــده االتـحــاد مـســاء أمــس،
بحضور الرئيس عبد الله
ال ـشــاه ـيــن ،ونــائ ـب ـيــه أحـمــد
ع ـق ـلــه ،وه ــاي ــف ال ـم ـط ـيــري،
إلى جانب األعضاء األربعة
جـ ـ ـم ـ ــال الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ،وعـ ـب ــد
العزيز السمحان ،ومنصور
باشا ،وفاطمة حيات.

خيبة أمل
إلى مصالحها ،وزيادة العبء
على كاهل رياضتنا العليلة
في األساس.

تقصير الالعبين
قــد تـكــون ال ـمــرة األول ــى التي
ت ـت ـج ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار نـ ـح ــو ال ــاع ــب
ً
وتحميله جــزء ا من المسؤولية
واإلخفاق الحاصل ،وما آلت إليه

األمور داخل المنظومة الكروية،
وم ـ ــن دون م ـ ــوارب ـ ــة ،ف ــال ــاع ــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ال ي ـس ـع ــى ل ـت ـطــويــر
ذاتـ ــه بـحـجــة غ ـيــاب االحـ ـت ــراف،
مــع العلم أن االح ـتــراف مفتوح
على مصراعيه فــي جميع دول
ال ـعــالــم ،فــأيــن الــاعــب الكويتي
الذي ما يلبث أن يخرج في رحلة
ً
احتراف حتى يعود سريعا إلى
ً
المنافسات المحلية؟ فضال عن

ً
ً
اآلفــات التي تجد إصــرارا كبيرا
من الالعبين كالتدخين ،والسهر،
وغـ ـي ــاب ال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــذائ ـيــة،
وأمور كثيرة.

بداية جديدة
لــن نيأس ولــن نتوقف
عــن الـحـلــم فــي الـعــودة
مــن جــديــد للمنافسة
وتـحـقـيــق الـبـطــوالت

واالن ـ ـج ـ ــازات ،ع ـلــى أن يـكــون
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج دائـ ـ ـم ـ ــا م ـ ــن الـ ـب ــاب
الـكـبـيــر ،حـتــى عـنــد االخ ـف ــاق،
واألمـ ــل مـعـقــود عـلــى االت ـحــاد
الجديد ،وما يقدمه للنهوض
ً
مـ ـج ــددا ب ـعــد ك ـبــوة ام ـتــدت
سنوات طويلة.

ً
الفيكا يرحل محبطا ...وحمد
يتطلع للمنافسة في «كأس آسيا»
حزم مدرب األزرق التشيكي الفيكا حقائبه
استعدادا للرحيل عن الكرة الكويتية ،مؤكدا
انه محبط لما وصلت اليه االمور ،في إشارة
إلى الظهور الباهت والمخيب أمام األردن.
وقــال الفيكا ،في المؤتمر الصحافي ،ان
مهمته قد انتهت مع الكويت ،معربا عن أمله
نهوض األزرق مستقبال.
وأضـ ـ ــاف ان الــاع ـب ـيــن ق ــدم ــوا مـسـتــوى
مـقـبــوال فــي ال ـشــوط األول أم ــام األردن ،إال
انهم انهاروا تماما بعد أن تلقوا هدفا ،رغم
التعزيزات التي قام بها إلعــادة األمــور إلى
نصابها الصحيح.
مــن جــانـبــه ،أكــد الـمــديــر الفني لمنتخب
األردن عــدنــان ح ـمــد ،أن فــريـقــه حـقــق فــوزا

مستحقا ،مضيفا أن النتيجة كانت
مرشحة للزيادة لوال غياب التركيز
في استغالل الفرص المتاحة.
وأوضح حمد أن الهدف المنشود
هــو الـمـنــافـســة فــي ك ــأس آس ـيــا ،ال
م ـج ــرد الـ ـت ــأه ــل ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
المنتخب األردن ــي كــان يستحق
الـتــأهــل مــن الـتـصـفـيــات األول ـيــة
وليس عبر الملحق المؤهل.
ورفـ ـ ـ ــض حـ ـم ــد ت ـش ـخ ـيــص
عـلــة ال ـكــرة الـكــويـتـيــة ،مــؤكــدا
ان القائمين عليها أدرى بما
تعانيه.

الفيكا ومالمح خيبة األمل

العربي يتعاقد مع المهاجم المغربي خابة منتخب سيدات الصاالت يلتقي األخضر السعودي اليوم
•

عبدالرحمن فوزان

أعلن النادي العربي تعاقده مع المهاجم المغربي
حمزة خابة ،لالنضمام إلى الفريق االول لكرة القدم
بالنادي مدة موسمين ،قادما من فريق أولمبيك آسفي
المغربي.
وج ــاء اختيار خــابــة لتعويض رحـيــل النيجيري
ستيفن جوبي ،الذي فشل في حجز مكان في تشكيل
الفريق خــال النصف الثاني من منافسات الموسم
الكروي المنصرم.
وسبق لخابة ( 26عاما) أن مثل المنتخب المغربي
لالعبين المحليين ،وهو هداف فريقه اولمبيك اسفي،
إذ سجل في صفوفه  18هدفا خالل ً 74
لقاء.
وتعتبر هذه الصفقة االولى لالخضر خالل الصيف

الحالي ،وسبق له ان اعلن تجديد عقد مدافعه الجزائري
طــارق بوعبطة حتى نهاية الموسم الـقــادم ،ويعمل
على تأمين استمرار الثنائي الليبي السنوسي الهادي
ومحمد الصولة ،وكذلك السنغالي ابيالي مبينيجو،
بعد تلقيهم عدة عروض خارجية.

السالمة إلى الدوحة
من جانب ،غــادر البالد امــس االول نجم االخضر
بندر السالمة متجها الى العاصمة القطرية الدوحة
الستكمال عالجه بأكاديمية اسباير ،حيث يعاني تمزقا
بالعضلة الخلفية ،وهي االصابة التي عاناها طويال
خالل منافسات الموسم المنصرم ،وأبعدته كثيرا عن
مباريات العربي محليا وآسيويا.

ً
ً
آسيوي «اليد» يصدر جدوال جديدا لـ «األندية»
•

محمد عبدالعزيز

أصدر االتحاد اآلسيوي لكرة اليد جدول المباريات
«المعدل» للبطولة اآلسيوية لالندية ابطال الــدوري،
المقرر أن تستضيفها مدينة حيدر اباد الهندية ،خالل
الفترة من  22حتى  30الجاري ،بعد اعتذار نادي الصفا
السعودي عن عدم المشاركة في البطولة ،والذي كان من
المفترض ان يلعب ضمن المجموعة الثانية.
واستقرت المجموعة الثانية على أربعة أندية هي
«الكويت وإلــى جانبه سي كرمان اإليراني ،والنجمة
البحريني ،والوكرة القطري ،في حين ضمت المجموعة
االولـ ـ ــى ت ــي س ـب ــورت ال ـه ـنــدي «ال ـم ـض ـي ــف» ،وال ـن ــور
السعودي ،والعربي القطري ،والقادسية الكويتي.
وسيفتتح القادسية مشواره في البطولة االربعاء 22

الجاري بلقاء تي سبورت الهندي ،بينما يلعب النور
مع العربي ،وفي اليوم التالي يلعب الكويت مع الوكرة،
والنجمة مع سي كرمان.
ويلتقي القادسية في مباراته الثانية في  24الجاري
مع النور ،بينما يلعب تي سبورت مع العربي ،وفي
اليوم التالي يلتقي الوكرة مع سي كرمان ،والكويت
مــع النجمة ،على أن يختتم الـقــادسـيــة ال ــدور االول
(المجموعات) في  26من الشهر ذاتــه بلقاء العربي،
ويلعب تي سبورت مع النور ،في حين يلعب الكويت
في  27منه في ختام الدور التمهيدي مع سي كرمان،
والنجمة مع الوكرة.
ويـتــأهــل أول وثــانــي المجموعتين لـلــدور نصف
النهائي يوم  29الجاري ،على أن يلعب الفريقان الفائزان
المباراة النهائية في  30من الشهر نفسه.

مباراتان في افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة
تفتتح اليوم بطولة غرب آسيا
لكرة قدم الصاالت للسيدات
في نسختها الثالثة بإقامة
مباراتين ،تجمع األولى منتخبي
البحرين وفلسطين ،والثانية
بين الكويت والسعودية.

•

حسين راضي

يدشن المنتخب الوطني األول
ل ـك ــرة قـ ــدم الـ ـص ــاالت لـلـسـيــدات
ف ــي الـثــامـنــة م ـســاء ال ـي ــوم أول ــى
م ـنــاف ـســاتــه ف ــي ب ـط ــول ــة ات ـح ــاد
غرب آسيا الثالثة بلقاء صاحب
الضيافة نظيره السعودي.
وتنطلق البطولة بنسختها
الثالثة للصاالت للسيدات بإقامة
مباراتين ،بحسب جدول البطولة
الجديد الذي أصدره اتحاد غرب
آسـ ـي ــا ،ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــذار الـمـنـتـخــب
اإلم ــارات ــي ع ــن ع ــدم الـمـشــاركــة،
حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي عـ ـن ــد ال ـخ ــام ـس ــة
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــف مـ ـ ـس ـ ــاء بـ ـت ــوقـ ـي ــت
ال ـس ـع ــودي ــة مـنـتـخـبــا الـبـحــريــن
وف ـل ـس ـط ـي ــن ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
الـمـجـمــوعــة األولـ ــى ،الـتــي تضم
معهما المنتخب العراقي ،ويلي
ذلك في الثامنة والنصف مساء
مـ ـب ــاراة ال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة،
ضمن المجموعة الثانية التي
يتواجد بها أيضا منتخب عمان.
وسـ ـيـ ـخـ ـص ــص
ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــات،
ل ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــد الـ ـ ـي ـ ــوم
التالي مواجهتين

منتخب الكويت للسيدات في الدورة الخليجية
بالتوقيتين ذاتهما ،بين العراق
وال ـب ـح ــري ــن ،وع ـم ــان وال ـكــويــت،
فـيـمــا تـسـتــأنــف الـمـنــافـســات 20
يونيو الجاري بلقاءين يجمعان
فلسطين وال ـعــراق ،والسعودية
وعمان.
وي ـخ ـص ــص ي ـ ــوم  21يــونـيــو
للراحة ،ثم تقام في اليوم الذي
يليه ثالث مباريات ،األولى عند
ال ـثــال ـثــة وال ـن ـص ــف ع ـص ــرا بـيــن
ثالث المجموعة األول ــى وثالث
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،لـتـحــديــد
ص ــاح ـب ــي ال ـم ــرك ــزي ــن ال ـخــامــس
وال ـس ــادس ،وعـنــد الـســادســة ثم
الثامنة والنصف ،تقام مباراتا

الــدور قبل النهائي ،حين يلعب
بـ ـط ــل الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــع
وصـ ـي ــف ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــان ـي ــة،
وب ـط ــل ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة مع
وصيف المجموعة األولى.
وتختتم البطولة  24يونيو،
حين يلتقي الـخــاســران مــن قبل
النهائي عند السادسة لتحديد
ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــن ال ـ ـثـ ــالـ ــث والـ ـ ــرابـ ـ ــع،
وأخ ـي ــرا ي ـتــواجــه ال ـف ــائ ــزان عند
الـثــامـنــة والـنـصــف فــي الـمـبــاراة
النهائية التي يعقبها اإلعالن عن
هوية بطل النسخة الثالثة من
بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة
للصاالت للسيدات.

وكانت آخر نسخة من بطولة
ك ــرة ال ـصــاالت لـلـسـيــدات أقيمت
قـ ـب ــل نـ ـح ــو  10س ـ ـن ـ ــوات ،حـيــن
اس ـت ـضــافــت ال ـب ـحــريــن الـنـسـخــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة عـ ـ ــام  ،2012ووق ـت ـه ــا
فــاز المنتخب اإليــرانــي باللقب
مقابل حلول المنتخب األردنــي
ثانيا ،والبحريني ثالثا ،ووسط
مشاركة  7منتخبات بشكل عام.
وأقـيـمــت النسخة األول ــى من
الـبـطــولــة ع ــام  2008فــي األردن،
وش ـه ــدت أي ـضــا ف ــوز المنتخب
اإلي ـ ــران ـ ــي ب ــال ـل ـق ــب ،ف ـي ـم ــا ج ــاء
المنتخب األردني المضيف ثانيا
والسوري ثالثا.
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كرر المنتخب المجري فوزه
على مضيفه اإلنكليزي وتغلب
عليه  -4صفر في الوقت الذي
اكتسح فيه منتخب ألمانيا
ضيفه منتخب إيطاليا ،2-5
في الجولة الرابعة من مباريات
المجموعة الثالثة بالمستوى
األول لدوري األمم األوروبية
لكرة القدم.

أل ـ ـ ـحـ ـ ــق مـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــا ألـ ـم ــانـ ـي ــا
وال ـم ـج ــر خ ـســارت ـيــن فــادحـتـيــن
بمنتخب إيـطــالـيــا بـطــل أوروب ــا
ووص ـي ـف ــه ان ـك ـل ـتــرا ،ف ـف ــاز األول
عـلــى ضـيـفــه  2-5وال ـثــانــي على
م ـض ـي ـفــه -4ص ـ ـفـ ــر أم ـ ــس األول،
ضمن منافسات الجولة الرابعة
للمجموعة الثالثة من المستوى
ّ
األول ل ـ ــدوري األمـ ــم االوروبـ ـي ــة
لكرة القدم.
وانـ ـ ـت ـ ــزع ـ ــت الـ ـمـ ـج ــر ص ـ ـ ــدارة
«مجموعة الموت» بعدما جددت
ف ــوزه ــا ع ـل ــى ان ـك ـل ـت ــرا ،ورف ـع ــت
رص ـيــدهــا إل ــى  7ن ـق ــاط لـتــدخــل
بـقــوة عـلــى خــط الـتــأهــل لنصف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ب ـخ ـل ـط ـه ــا لـ ـ ـ ـ ــأوراق،
متقدمة بفارق نقطة عن ألمانيا
ونـقـطـتـيــن عــن «أت ـ ـ ــزوري» ،فيما
تـ ـجـ ـم ــد رص ـ ـيـ ــد انـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ع ـنــد
نقطتين في قاع الترتيب.
على ملعب «بوروسيا بــارك»
فـ ــي م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ ،ال ـح ـقــت
ألمانيا الخسارة األولى بإيطاليا
في النسخة الثالثة لدوري األمم
ً
بعدما تعادال  1-1افتتاحا ،قبل
أن يـفــوز «أت ـ ــزوري» عـلــى المجر
ً
 1-2ويتعادل مع انكلترا سلبا.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،حـ ـق ــق رج ـ ــال
المدرب هانز فليك فوزهم ّ
االول
ب ـع ــد ث ــاث ــة ت ـ ـعـ ــادالت أمـ ـ ــام كــل
م ــن إيـطــالـيــا وان ـك ـل ـتــرا والـمـجــر
بــالـنـتـيـجــة ذات ـه ــا  1-1ف ــي هــذه
البطولة.
لم تتأخر المانيا في افتتاح
التسجيل بعد لعبة مشتركة بين
فـيــرنــر وداف ـي ــد راوم إل ــى ي ــوزوا
كيميش الــذي ســدد بيسراه من
داخل المنطقة في شباك الحارس

جانلويجي دوناروما (.)10
وترجم «مانشافت» استحواذه
على الكرة وفرصه الخطرة إلى
ثان سجله العب مانشستر
هدف ٍ
س ـ ـي ـ ـتـ ــي االن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي إل ـ ـك ـ ــاي
غوندوغان من ركلة جزاء ،بعدما
أع ـ ـ ــاق ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو بــاس ـتــونــي
االلماني يوناس هوفمان داخل
المنطقة (.)4 45
وتـ ــابـ ــع األلـ ـ ـم ـ ــان ال ـم ـه ــرج ــان
الـتـهــديـفــي ف ــي ال ـش ــوط الـثــانــي،
فأضافوا ثالثة أهداف في غضون
 18دقـ ـيـ ـق ــة بـ ــدأهـ ــا م ــول ــر ()51
وفيرنر هدفين ( 68و.)69
وقلص غنونتو الفارق لصالح
أبطال أوروبــا بتسجيله الهدف
األول ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،78ق ـبــل أن
يضيف باستوني الثاني (.)4 90

رباعية لمنتخب المجر
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـلـ ـع ــب «مـ ــول ـ ـي ـ ـنـ ــو» فــي
ولـفــرهــامـبـتــون ،ج ــددت المجر
فوزها على مضيفتها انكلترا،
بعدما أنهت في مباراة الذهاب
ف ــي  4الـشـهــر ال ـحــالــي بـفــوزهــا
ً
-1ص ـف ــر ،ح ــدا لسلسلة مــن 15
م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ـ ــن دون أن تـ ـت ــذوق
خــال ـهــا ط ـعــم االن ـت ـص ــار على
منتخب «األس ــود الـثــاثــة» بين
عامي  1965و.2021
وعلى رغم استحواذ انكلترا
على الكرة بنسبة  71في المئة،
ّ
إال أن المجر فــا جــأت ضيفتها
بـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم مـ ـ ــن م ـه ــاج ــم
فـ ــراي ـ ـبـ ــورغ األل ـ ـمـ ــانـ ــي روالنـ ـ ــد
س ـ ــاالي ال ـ ــذي ت ــاب ــع رك ـل ــة حــرة

العبو المنتخب المجري يحتفلون بالفوز على إنكلترا
نـفــذهــا دومـيـنـيــك ســوبــوســاي
فسيطر عليها بفخذه وسددها
قوية على يسار الحارس آرون
رام ـســدل ( ،)16فــي حـيــن كــادت
المجر تضاعف النتيجة بعد
عرضية من سوبوسالي حولها
ك ــال ـف ـي ــن ف ـي ـل ـي ـبــس عـ ــن طــريــق
الخطأ وأنقذها ريكي جيمس
أنقذ الكرة عند خط مرماه (.)28
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـمـ ـج ــر الـ ـث ــان ــي
بعد لعبة مشتركة بين البديل

ألنها جيدة للثقة بالنفس».
وبدوره ،قال فيرنر للموقع الرسمي لالتحاد
القاري (يويفا) بعد الفوز «بالطبع كان من الجيد
تسجيل هدفين هذه األمسية ،فاألهداف
ً
ً
ممتعة دائ ـمــا .أح ــاول دائـمــا تقديم
أف ـض ــل م ــا ل ـ ـ ّ
ـدي لـلـمـنـتـخــب ،لــذلــك
ك ــان مــن الـجـيــد أن أسـجــل هدفين.
مــا زل ــت أعـمــل عـلــى جــوانــب أخــرى
م ـ ــن أس ـ ـلـ ــوبـ ــي كـ ــونـ ــي ق ـمــت
ببعض االمور بشكل جيد
والبعض اآلخــر أقل
جودة».

فليك

ي ـع ـت ـقــد غ ــاري ــث ســاوث ـغ ـيــت
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخ ــب
اإلنكليزي لكرة القدم أن العبيه
ال ـش ـبــاب ل ــن ي ـعــانــوا م ــن ضــرر
دائم بعد الخسارة المؤلمة أمام
الـمـنـتـخــب ال ـم ـجــري فــي دوري
أمم أوروبا ،وطلب من منتقديه
أن يحكموا على فريقه عندما
يكون في كامل قوته.
وهـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر
اإلنكليزية الفريق ،وهتفت ضد
ساوثغيت قائلة :أنت ال تعرف
ما تفعله.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه
ب ـن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم ال ـ ــذي ب ــدأ
قبل  311يوما بمباراة
ال ـ ـ ــدرع ال ـخ ـي ــري ــة ،ق ــام
سـ ــاوث ـ ـغ ـ ـيـ ــت ب ـت ـغ ـي ـيــر
تشكيلة المنتخب اإلنكليزي
باستمرار ،حيث إنه كان يريد
ت ـجــربــة ب ـعــض الــاع ـب ـيــن قبل
بطولة كأس العالم في قطر.
وقـ ـ ـ ـ ــال سـ ــاوث ـ ـغ ـ ـيـ ــت :ك ــان ــت

برشلونة يستعد لتقديم عرض أخبار منوعة
• أعلن نادي برشلونة أمس ،التوقيع مع بابلو توري
جديد لليفاندوفسكي
حتى يونيو  ،2026مــع شــرط جــزائــي قيمته  100مليون
ذكر تقرير إعالمي أن فريق برشلونة اإلسباني لكرة القدم يستعد
لتقديم عــرض جديد لفريق بايرن ميونخ من أجــل ضم المهاجم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي.
وذكــرت صحيفة «بيلد» األلمانية أن عــرض برشلونة الجديد
للتعاقد مــع المهاجم البالغ مــن العمر  33عاما وه ــداف الــدوري
األلماني (بوندسليغا) قد يقدم قبل نهاية األسبوع الجاري.
وذكرت تقارير أن عرض برشلونة األول وصل لما يقرب من 32
مليون يورو ( 33.4مليون دوالر) ،واعتبره فريق بايرن غير الئق،
ولكن برشلونة لديه قيود مالية بسبب الديون الكبيرة على النادي.
وأكد مسؤولو بايرن أنهم لن يسمحوا برحيل ليفاندوفسكي
قبل انتهاء عقده الذي يتبقى به عام كامل.
ولكن المهاجم البولندي قال إنه انتهى من بايرن بعد أن قضى
به ثماني سنوات ،وأنه يريد «المزيد من االنفعاالت والمشاعر في
حياتي» ،ويبدو أن قيادات النادي جاهزة لرحيله إذا كان العرض
مناسبا.
وال تــوجــد أي تصريحات عالنية مــؤخــرا ،ووفـقــا لـ»بيلد» فإن
ليفاندوفسكي اتفق مع حسن صالح حميديتش في مكالمة هاتفية
على عدم تصعيد التوترات.

ال ـم ـهــاجــم م ــارت ــن آدم وس ــاالي
ليتابع األخير الكرة من دون أن
يسيطر عليها بـقــد مــه اليمنى
داخـ ـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ــال ــرغ ــم مــن
ع ــودة كــايـلــي ووك ــر ( ،)70قبل
أن يضيف المدافع زولت ناغي
الثالث (.)80
وتلقى رجال المدرب غاريث
ساوثغيت ضربة موجعة بطرد
جون ستونز بالبطاقة الصفراء
ال ـثــان ـيــة ب ـعــدمــا ض ــرب بـكــوعــه

دانييل غــازداغ في الدقيقة ،82
الــذي عاقب االنكليز بتسجيله
الرابع (.)89

ديباي يمنح الفوز لهولندا
وفـ ـ ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة،
ً
ً
حققت هولندا فــوزا مثيرا على
ويلز .2-3
وت ـ ـقـ ــدمـ ــت هـ ــول ـ ـنـ ــدا ب ـه ــدف ــي
ن ـ ــوا الن ـ ــغ وكـ ـ ـ ــودي غ ــاك ـب ــو فــي

الدقيقتين  17و.23
وقـ ـل ــص ب ــريـ ـن ــان ج ــون ـس ــون
الفارق بعدها بثالث دقائق.
وشهد الوقت بدل الضائع من
الـمـبــاراة ذروة اإلث ــارة ،ألن نجم
ويلز غاريث بايل منح التعادل
لمنتخب بالده من ركلة جزاء في
الدقيقة  ،2 90لكن الكلمة األخيرة
كــانــت لـهــولـنــدا الـتــي سـجــل لها
ممفيس ديباي هدف الفوز (90-
ً
 ،)3معوضا إهداره ركلة جزاء في

الدقائق القاتلة في التعادل أمام
بولندا  2-2في الجولة الماضية.
وفـ ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ضـمــن
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ذات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ح ــاف ـظ ــت
بـلـجـيـكــا عـلــى آمــال ـهــا ف ــي بـلــوغ
نـصــف الـنـهــائــي بـفــوزهــا خــارج
أرضها على بولندا بهدف سجله
ميتشي باتشواي (.)16
ورف ـ ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـهــول ـنــدي
رص ـ ـيـ ــده الـ ـ ــى  10ن ـ ـقـ ــاط مـ ــن 4
مباريات مقابل  7لبلجيكا.

ساوثغيت :ليلة صعبة ودرس ٍ
قاس بوكيتينو قريب من مغادرة باريس

فليك يثني على هدفي فيرنر
أثـنــى هــانــزي فليك م ــدرب ألمانيا على تألق
تيمو فيرنر غداة الفوز التاريخي على إيطاليا
 2-5بتسجيله هدفين في غضون دقيقة ضمن
مـنــافـســات الـجــولــة الــرابـعــة للمجموعة الثالثة
من المستوى ّ
االول لدوري األمم األوروبية في
كرة القدم ،ما سيعزز من ثقة مهاجم تشلسي
اإلنكليزي بنفسه.
وق ــال فليك «أن ــا سعيد للغاية لتيمو ألنه
سجل هدفين ،وهذا أمر مهم بالنسبة
له ولثقته بنفسه».
وتابع «هو أمر رائع بالنسبة
له ،خاصة أن يذهب إلى العطلة
الصيفية بشعور جميل».
وأردف المدرب االلماني
«ثناء كبير للمنتخب ،لقد
كــان هــذا بمثابة اختبار
ص ـع ــب ل ـن ــا ب ـع ــد ثــاثــة
تـ ـ ـع ـ ــادالت» ،وخ ـت ــم «لــم
ن ـل ـعــب ب ـش ـكــل م ـثــالــي،
ولكن يجب أال نتحدث
عن االمر هذه األمسية.
االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات مـهـمــة

رياضة

يورو.
وكــان الالعب ،البالغ من العمر  19عاما ،لديه عقد مع
راسينغ سانتاندير حتى  ،2025إال أن البرشا توصل إلى
اتفاق من أجل ضمه مقابل خمسة ماليين يــورو تقريبا،
باإلضافة إلى متغيرات.
وسينضم الالعب إلى صفوف الرديف ،لكن كل األمور
تشير إلى أنه سيكون في ديناميكية الفريق األول.
• تعود أندية كرة القدم األوكرانية للظهورعلى الساحة
األوروبية في يوليو المقبل ،عندما يلتقي دينامو كييف مع
فناربخشة ا لـتــر كــي فــي التصفيات التأهيلية الثانية
بدوري أبطال أوروبا.
وم ــن الـمـقــرر أن تـقــام الـمــواجـهــات الـتــي أس ـفــرت عنها
القرعة ،وأجراها امس االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا)
يومي  19أو  20من شهر يوليو ،ويومي  26أو  27من ذات
الـشـهــر ،وسـتـكــون هــذه هــي أول م ـبــاراة رسمية لدينامو
كييف منذ بــدايــة الـغــزو الــروســي على أوكــرانـيــا يــوم 24
فبراير الماضي.

ب ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي م ــاوريـ ـسـ ـي ــو
ً
بوكيتينو قريبا من الرحيل عن نــادي باريس
سان جرمان لكرة القدم ،وفق ما أفــادت تقارير
فرنسية.
وذك ــرت صحيفتا «ليكيب» و«لــو بــاريــزيــان»
ً
ال ـعــري ـق ـتــان أن اج ـت ـمــاعــا ح ـصــل ب ـيــن مـحــامــي
ال ـطــرف ـيــن م ــن أج ــل ت ـحــديــد كـيـفـيــة إن ـه ــاء عقد
األرجنتيني ،إذ ذكرت االولى أنهما «على وشك
التوصل إلى اتفاق».
وعلى الرغم من قيادته الفريق الى استعادة
لقب الدوري المحلي الذي خسره في الموسم ما
ساوثغيت

الخسارة بمثابة درس قاس.
وأضـ ـ ــاف :ل ــم نـخـســر الكثير
من مباريات كرة القدم ،وعندما
ت ـخ ـس ــر ب ـن ـت ـي ـجــة ك ـب ـي ــرة عـلــى
أرض ،تحديدا ،مع إنكلترا يكون
االمـ ــر مــؤل ـمــا ل ـل ـغــايــة .وأردف:
كانت ليلة صعبة على الالعبين،
أشعر بهم.

بوكيتينو

• أكد االتحاد األوروبــي لكرة القدم (يويفا) أنه يدرس
إقامة بطولة مصغرة مكونة من أربعة أندية في بداية كل
مــوســم ،وذل ــك مباشرة قبل انـطــاق مرحلة المجموعات
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا .وذكــرت صحيفة «ليكيب»
الفرنسية اليومية الرياضية أن «يويفا» يدرس فكرة مسابقة
يشارك فيها الفائزون بالمسابقة القارية األم في الموسم
أخرى.
السابق إلى جانب ثالثة أندية رائدة
ُ
وأفادت الصحيفة الفرنسية أن الفكرة أدرجت في ملف
الطلبات لحقوق البث لدوري األبطال الجديد الموسع من
ّ
 2024حتى .2027
• أكدت البطلة األولمبية ثالث مرات في رمي المطرقة
البولندية أنيتا فلودارتشيك أنها لن تشارك في بطولة
ال ـعــالــم ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ف ــي يــوجـيــن ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية في يوليو المقبل بسبب اإلصابة.
وأوضحت حاملة الرقم القياسي العالمي في المسابقة
( 82.98م) ف ــي تـصــريــح لـلـقـنــاة الـتـلـفــزيــونـيــة الـبــولـنــديــة
الخاصة «تي في إن  »24أنها لن تشارك أيضا في بطولة
أوروبا في ميونيخ في أغسطس المقبل.

قبل الماضي لمصلحة ليل ،فإن وضع بوكيتينو
ً
غير مستقر منذ عــدة أســابـيــع ،وتـحــديــدا منذ
الخروح القاسي من الدور ثمن النهائي لدوري
أبطال أوروب ــا ضد ريــال مدريد االسباني بعد
تـقــدم فــريـقــه  2-صـفــر فــي مـجـمــوع الـمـبــاراتـيــن
قبل أن ينهار في نصف الساعة األخير من لقاء
اإلي ــاب ،ليستمر بحث الفريق عن لقب أول في
دوري أبطال أوروبا.
ّ
ً
مــن المتوقع أن يكلف رحيله كثيرا خزينة
نادي العاصمة .وفق الصحيفتين ،فإن المبلغ
سيصل الى ما بين  15و 20مليون يورو ،وذلك
مقابل روات ــب األرجنتيني وموظفيه فــي حال
استمروا حتى نهاية عقدهم في .2023
وسيلتحق مدرب توتنهام االنكليزي السابق
بالمدير الــريــاضــي الـبــرازيـلــي لـيــونــاردو الــذي
أقيل في  22مايو ،وحل مكانه البرتغالي لويس
ً
ً
كامبوس الذي تم تعيينه رسميا مستشارا لكرة
القدم األسبوع الفائت.
وفــي حــال رحيل بوكيتينو ( 50عـ ً
ـامــا) الذي
وصل الى باريس في يناير  ،2021فإن زين الدين
زيدان ومدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه
من بين األسماء المطروحة بانتظام لخالفته.

مورينيو يعود إلى «كامب نو»
لمواجهة البرشا
سيعود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب كامب نو
في أغسطس ،عندما يقود روما اإليطالي لمواجهة مضيفه برشلونة
اإلسباني على لقب كأس جوان غامبر الودية ،حسبما أعلن النادي
الكتالوني األربعاء.
وتواجد مورينيو مرة أخيرة في كامب نو ضمن مباراة تنافسية
في عام  ،2013قبل انتهاء مشواره مع الغريم ريال مدريد والذي
شهد مبارزة قوية مع مدرب برشلونة السابق جوزيب غوارديوال.
وستقام المباراة في  6أغسطس ضمن كأس جوان غامبر التي
ً
تشهد أيضا مواجهة بين فريقي السيدات لروما وبرشلونة.
وحقق مورينيو نتائج باهرة في بداية مسيرته التدريبية مع
بورتو البرتغالي ثم تشلسي اإلنكليزي وإنتر اإليطالي ،قبل ان
ً
تتراجع تدريجيا مع ريال مدريد ثم مانشستر يونايتد وتوتنهام
اإلنكليزيين ،قبل أن يشرف على روما.
وستكون الـمـبــاراة اإلعــداديــة االخـيــرة لبرشلونة الــذي يسعى
مدربه تشافي إلعادة أمجاده ،وذلك قبل انطالق الــدوري المحلي
في  12أغسطس.
ويخوض برشلونة مباريات ودية أخرى ضد أولوت من الدرجة
الخامسة ،إنتر ميامي األميركي ،ريال مدريد ،يوفنتوس اإليطالي
ونيويورك ريد بولز األميركي في يوليو.

النيابة تطالب بسجن بالتيني وبالتر مع وقف التنفيذ ووريرز على أعتاب المجد
طـ ــال ـ ـبـ ــت ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ،أمـ ـ ــس ،بـعـقــوبــة
ال ـس ـج ــن لـ ـم ــدة س ـن ــة وث ـمــان ـيــة
أشهر مع وقف التنفيذ للفرنسي
ميشال بالتيني الرئيس السابق
لــاتـحــاد األوروبـ ــي لـكــرة القدم
(يويفا) والسويسري جوزيف
بالتر الرئيس السابق لالتحاد
الـ ــدولـ ــي (فـ ـيـ ـف ــا) ،ع ـل ــى خـلـفـيــة
االحتيال على «فيفا» بالحصول
على تعويض غير ّ
مبرر بقيمة
مليوني فــرنــك ســويـســري (1.8
مليون يــورو) لمصلحة النجم
الفرنسي السابق.
وتصدر المحكمة الجنائية
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة فـ ــي ب ـي ـل ـي ـن ـت ـســونــا
قرارها في  8يوليو المقبل في
هــذه القضية الـتــي قضت على
المسيرة المهنية للرجلين ،إذ
مــن الـمـمـكــن أن تـصــل العقوبة
إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ورف ـ ـ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـمـ ـ ــدعـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام
تــومــاس هـيـلــدبــرانــد المطالبة
بحكم صارم ضد الفرنسي (66

بالتر وبالتيني
ً
عاما) والسويسري ( )86وطلب
أن ت ـكــون إدانـتـهـمــا مصحوبة
بـ ـعـ ـق ــوب ــة م ـ ــع وق ـ ـ ــف ال ـت ـن ـف ـي ــذ
والمراقبة لمدة عامين.
وألك ـ ـثـ ــر مـ ــن أربـ ـ ـ ــع س ــاع ــات
ونصف الساعة ،سعى المدعي
العام إلى التخلص من أطروحة
«ال ـع ـقــد ال ـش ـفــوي» ال ـم ـبــرم بين

ال ـ ــرجـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ــاتـ ـيـ ـن ــي
كمستشار لمصلحة بالتر بين
عامي ّ  1998و.2002
ً
ووقع بالتيني وبالتر اتفاقا
ً
م ـك ـت ــوب ــا ف ــي أغ ـس ـط ــس 1999
ينص على دفع «فيفا» مبلغ 300
ً
أل ــف فــرنــك ســويـســري سـنــويــا،
لـيــؤكــدا انـهـمــا اتـفـقــا عـلــى دفــع

ً
 700أل ــف س ـنــويــا أك ـثــر عندما
تسمح مــالـيــة االت ـح ــاد الــدولــي
بذلك.
وق ـ ــدم بــات ـي ـنــي ال ـ ــذي ت ـبــوأ
حينها رئاسة االتحاد األوروبي
ف ــات ــورة بـقـيـمــة مـلـيــونــي فــرنــك
سويسري ( 1.8مليون يورو) في
بــدايــة عــام  ،2011وقعها سيب
بالتر وقدمها إلى فيفا كرصيد
متأخر للراتب.
وقـ ــال ه ـي ـلــدبــرانــد ان ــه حتى
ل ــو حـ ـ ّـول «ف ـي ـفــا» م ـل ـيــون فــرنــك
س ــويـ ـس ــري إل ـ ــى ب ــات ـي ـن ــي فــي
عام  ،1999لكان لديه «أكثر من
ً
 21مليون فرنك نـقــدا» ،ووصل
ً
احتياطه إ لــى  327مليونا في
عام .2002
وأصر على أن الموافقة على
م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـم ـب ـل ــغ بـ ـ ــدون عـقــد
مكتوب ومــن دون شـهــود ومن
دون ت ــدوي ـن ــه ف ــي ال ـح ـســابــات
ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق «تـ ـتـ ـع ــارض مــع
الممارسات التجارية» وكذلك
عادات «فيفا».

ّ
س ـي ـع ـي ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــوزع ال ـ ـخـ ــارق
سـتـيـفــن كـ ــوري إح ـي ــاء الحقبة
الذهبية لفريق غولدن ستايت
ووريـ ـ ــرز ،ف ــي ح ــال نـجــح (فـجــر
الجمعة) في الفوز في بوسطن،
باللقب الرابع في  6نهائيات في
الـ ــدوري االمـيــركــي لـكــرة السلة
للمحترفين «أن بي ايه» ،غير أن
سلتيكس الـصــامــد والـمـتــأخــر
 3-2لن يتخلى بسهولة عن حلم
التكريس القياسي.
ويخوض سلتيكس المباراة
الـســادســة على ملعبه «تــي دي
غاردن» وأمام جماهيره وظهره
عـلــى الـحــائــط إلن ـقــاذ آمــالــه في
سلسلة أقل ما يقال عنها أنها
تنافسية ومرهقة ،والتي ربما
تكون قد مالت لمصلحة غولدن
ستايت.
وبعد  72ساعة من تسجيله
 7ثالثيات من مجمل  43نقطة
في المباراة الرابعة ،فشل كوري
في هذا االمتحان في الخامسة،
وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي 133

من مباراة سابقة بين غولدن ستايت وسيلتيكس
مـ ـب ــاراة يـخــوضـهــا ف ــي األدوار
اإلقصائية «بــاي أوف» ،ولكن
رغ ــم ذل ــك خ ــرج فــريــق ال ـمــدرب
ً
ستيف كير فائزا .94-104
ون ـ ـ ـ ــاب رف ـ ـ ـ ــاق ك ـ ـ ـ ــوري ع ـن ــه،
ف ـس ـ ّـج ــل رجـ ـ ــل الـ ـظ ــل ال ـم ـتــألــق
الكندي أندرو ويغينز  26نقطة

ً
ّ
«القوة في
تكريما لشعار الفريق
األرقـ ــام» ،خــال حملته الفائزة
األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي عـ ـ ــام  ،2015قـبــل
ً
الـتـكــريــس م ـجــددا عــامــي 2017
و.2018
فــي الـمـقــابــل ،تلقى بوسطن
ول ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي الـ ـ ـ «ب ــاي

ً
أوف» خسارة ثانية تواليا بعد
تقدمه  ،1-2من دون أن يتمكن
مــن قلب الطاولة على منافسه
خــال المباراة الرابعة في عقر
داره ،حيث تألق كــوري واخمد
انتفاضة أصحاب األرض.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

هل سننتهي بشيء؟

حسن العيسى

اعتصام عــدد مــن الـنــواب فــي مجلس األم ــة مستحق،
وال ـ ــدول ـ ــة إذا ك ــان ــت ف ـي ـمــا م ـض ــى ف ــي ح ــال ــة إج ـ ـ ــازة مــن
االقـتـصــاد والسياسة فهي الـيــوم فــي غيبوبة سياسية
والمـبــاالة اقتصادية؛ فحكومة الخامل من األمــور ،على
نـحــو مــا أوض ــح تـقــريــر «الـ ـش ــال» ،شـغـلــت ثـلــث أي ــام هــذا
الـمـجـلــس ،ومـضــى اآلن أكـثــر مــن شـهــريــن مــن عـمــر هــذه
الحكومة «المؤقتة» وما زالت مستمرة في عملها ...وضع
غير دستوري رغم أن دستور الدولة مرقع وليس له من
حياة غير نصوص مرسومة فــي كتيب ،لــم تكترث لها
قــوان ـيــن الـسـلـطــة ومـمــارسـتـهــا مــن منتصف ستينيات
القرن الماضي.
الحياة السياسية اليوم أتفه من حياتنا االجتماعية،
ه ــي مـمـلــة ،وض ـح ـلــة ،ال جــديــد فـيـهــا َي ـ ِـع ــد ال ـن ــاس بــأمــل
قــادم أو تغيير يحرك مياه هــذا المستنقع السياسي –
االقتصادي ،حياة الناس أضحت محصورة في عبارات
مثل :متى أتسلم الراتب والمعاش؟ ومتى يصرفون منحة
المتقاعدين؟ ومتي نتمشى في الموالت أو نذهب للشاليه؟
(وهذه األخيرة قاصرة على أصحاب الحظ السعيد).
هــل سيأتي اعتصام الـنــواب بنتيجة؟ هــل سيفرض
ً
ً
ً
وا ق ـعــا سياسيا مـغــا يــرا ويعجل بخلق حكومة جديدة
بــرئــاســة ش ــاب جـ ــريء م ــن األسـ ــرة الـحــاكـمــة (أو شعبي
وهــذه كلمة غير واردة في قاموس السلطة) يملك رؤية
ً
ً
للغد وتحدياته ،ويقرأ واقع الدولة تعليميا واقتصاديا
ً
وسياسيا بعين ثاقبة ،وال يخضع لتراتبية االختيار
ال ـتــي ت ـع ــودت عـلـيـهــا الـسـلـطــة ،وال تـمـلــى عـلـيــه ش ــروط
سلطوية تـحــد مــن قــدراتــه فــي حـســم األمـ ــور ،أو يكترث
مع وزرائــه لتفاهات ثقافة «نمى إلى علمي» حين تغرق
اإلدارة في سخافات أسئلة برلمانية تقليدية مستهلكة
مثل وضع تمثال إعالني بسوق تجاري ،ولماذا النساء
يلعبن رياضة؟!
هــل سـيـعــود ه ــذا الـمـجـلــس إل ــى الـعـمــل بــالـنـهــج ذاتــه
ويمكنه أن يفكك رموز التقلبات السياسية الخطيرة التي
تجتاح عالم اليوم أم سيظل يحسب أن الدولة جزيرة تحيا
فوق المريخ ال شأن لها بكل ما يحدث حولنا؟!
كيف ستنتهي األمور؟ ...أتمنى أال تنتهي بنقطة وأكتب
من أول السطر ...يارب ال تغير علينا!

هل من مجيب؟
لدينا في الكويت ظاهرة يتعمد البعض
التستر عليها وإغ ـمــاض الـعـيــن عنها وعــن
عواقبها...
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة بـ ــازديـ ــاد وت ـح ـت ــاج إل ــى
مكافحة من النوع الجاد والصارم ،ألن أغلب
ال ـض ـحــايــا م ـغ ـلــوب ع ـلــى أم ــره ــم وي ـعــانــون
ب ـص ـمــت ألن طـبـيـعــة الـمـجـتـمــع قــاس ـيــة في
موضوع مثل هذا!!
إنني أتكلم عن العنف األسري الذي نشرت
ً
ً
«الجريدة» تقريرا مفصال عنه األحد الماضي.

درايش
د .ناجي سعود الزيد
ً
هذا العنف غالبا ما يكون مصدره الزوج
ً
أو أحد األبناء الكبار سنا.
ً
الزوجة أو األطفال غالبا ما ينتهون في
عـ ـي ــادات ح ـ ــوادث الـمـسـتـشـفـيــات ،واألط ـب ــاء
م ـه ـم ـت ـهــم ال ــرئ ـي ـس ـي ــة هـ ــي ال ـ ـعـ ــاج ال ـب ــدن ــي
ً
والنفسي أحيانا للضحايا ،وتنتهي األمور
بذلك دون عقاب للجاني وتتكرر المأساة بين
فترة وأخرى...
ال ـ ـظـ ــروف االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـم ـشــاكــل الـعـنــف
األسري تمنع المعنفين سواء كانوا زوجات أو

أبناء من التوجه لرجال األمن لتقديم شكوى!!
واألطباء ال يستطيعون اإلبالغ عن العنف
ألن ـهــم مـلـتــزمــون بـســريــة ال ـمــريــض الــرافــض
لتقديم الشكوى!
ه ــذه ال ـظــاهــرة تـحـتــاج إل ــى دراسـ ــة وإلــى
ت ـشــري ـعــات وق ــوان ـي ــن لـلـحــد م ـن ـهــا ،فــالـعـنــف
األســري في ازدي ــاد ،والبــد من حلول سريعة
للضحايا.
ه ـنــاك حــاجــة مـلـحــة لــذلــك ،ف ـت ــدارك األمــر
واجب وطني واجتماعي ،فهل من مجيب؟

ّ
وضاح

واعتصموا...

nashmi22@hotmail.com

ّ
خ ـ ـ ــل ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ْـع ـ ـ ــب ي ـ ـ ــرف ـ ـ ــع م ـ ـ ـنـ ـ ــزلـ ـ ــك ع ـ ــال ـ ــي
َ
وإن صـ ـ ـ ْـرت ّ
ويـ ـ ــا «الـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ْـرد» ...ب ــال ـح ـن ـج ــره غ ـ ّـص ــه
الـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــع ه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـبـ ـ ــي لـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـس ـ ـ ـقـ ـ ــف بـ ــال ـ ـعـ ــالـ ــي
ّ
م ـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث م ـ ـ ــا م ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــد ي ـ ـن ـ ـهـ ــي ل ـ ـنـ ــا ال ـ ـقـ ــصـ ــه
ّ
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس ضـ ـ ـ ـ ّـجـ ـ ـ ــت وم ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ــت (ضـ ـ ـ ـ ـ ــد وم ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ــي)
وال ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب ع ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــي ...وال م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــوح لـ ـ ـ ــو نـ ـ ّـصـ ــه
ا ي ـ ـ ـ ـ ــه ن ـ ـع ـ ـت ـ ـصـ ــم فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــان األول ا لـ ـ ـت ـ ــا ل ـ ــي
ّ
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ونـ ـخ ــص ــه
حـ ـيـ ـث ــه هـ ـ ــو «الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــد» ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب والـ ـ ــوالـ ـ ــي
ِّ
َّ
وال ـ ـ ـلـ ـ ــي ن ـ ـسـ ــى «ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــد» تـ ـكـ ـف ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ــره ووصـ ـ ـ ــه

ً
ثقب أسود يبتلع كوكبا كل ثانية
ذكـ ـ ـ ــرت ج ــامـ ـع ــة س ـيــدنــي
ال ــوط ـن ـي ــة أم ـ ـ ــس ،أن ع ـل ـمــاء
فلك اكتشفوا الثقب األســود
ً
األس ــرع نـمــوا خــال التسعة
مليارات سنة الماضية.
ويستهلك الثقب األســود،
ال ـ ـ ــذي ت ـ ـعـ ــادل ك ـت ـل ـتــه ثــاثــة
م ـل ـيــارات ش ـمــس ،م ــا يـعــادل
ً
أرضـ ـ ـ ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ــدة ك ـ ــل ث ــان ـي ــة،
ً
ويضيء أكثر سطوعا بسبعة
آالف م ـ ـ ــرة م ـ ــن ك ـ ــل الـ ـض ــوء
ً
الـ ـص ــادر م ــن ال ـم ـج ــرة ،وف ـقــا
للفريق الدولي بقيادة علماء
ال ـف ـل ــك ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ــذي ــن
اكتشفوه.
وق ـ ــال ال ـب ــاح ــث الــرئـيـســي
ك ـ ــريـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر أون ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن م ــن

ال ـجــام ـعــة« :ل ـق ــد ك ــان عـلـمــاء
الـفـلــك يـبـحـثــون ع ــن أجـســام
ً
مثل هذه ألكثر من  50عاما.
وق ــد ع ـث ــروا عـلــى اآلالف من
ً
تلك األكـثــر خفوتا ،لكن هذا
«الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــب» ال ـ ـسـ ــاطـ ــع ب ـش ـكــل
م ـ ـ ــد ه ـ ـ ــش ا نـ ـ ـ ــز لـ ـ ـ ــق دون أن
ً
يــاحـظــه أح ــد» ،واص ـفــا إيــاه
ً
بأنه «إبــرة كبيرة جــدا وغير
متوقعة في كومة القش».
(د ب أ)

باكستان لمواطنيها :خففوا
من الشاي
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــون
الـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــانـ ـي ــون م ــواطـ ـن ــي
ب ــاده ــم ع ـل ــى شـ ــرب كـمـيــات
أقــل مــن الـشــاي للحفاظ على
ً
اقـتـصــاد بــادهــم واق ـف ــا على
قدميه ،إذ تعاني إســام آباد
ارتـ ـ ـف ـ ــاع مـ ـ ـع ـ ــدالت ال ـت ـض ـخــم
وانهيار قيمة الروبية ،بحسب
شبكة «سي إن إن».
وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـي ــط
والتنمية فــي ال ـبــاد ،أحسن
إق ـ ـ ـبـ ـ ــال ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ن ـق ـلــه
م ـ ــوق ـ ــع «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرة» أم ـ ـ ـ ــس ،إن
ال ـبــاك ـس ـتــان ـي ـيــن ق ــد يـقـلـلــون
من استهالكهم للشاي «كوب
أو ك ــوبـ ـي ــن» فـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم؛ ألن
ً
الـ ـ ـ ـ ــواردات تـ ـف ــرض ض ـغــوطــا
مالية إضافية على الحكومة.
وأضاف إقبال «الشاي الذي

نستورده يتم جلبه عن طريق
ً
الحصول على قرض» ،مشيرا
إل ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــات ي ـج ــب أن
تغلق في و قــت مبكر لتوفير
الكهرباء.
وتعتبر الدولة الواقعة في
جنوب آسيا ،التي يبلغ عدد
سـكــانـهــا  220مـلـيــون نسمة
أكـ ـب ــر مـ ـسـ ـت ــورد ل ـل ـش ــاي فــي
ال ـعــالــم ،حـيــث اش ـتــرت بأكثر
من  640مليون دوالر في عام
.2020

فيصل خاجة

ديوان السبيل
لألديب د .حسين مؤنس ( )1996-1911مؤلفات
ك ـث ـيــرة وم ـت ـنــوعــة ب ـيــن ال ـت ــاري ــخ وت ـح ـق ـيــق ال ـت ــراث
والـتــرجـمــات ،إضــافــة إلــى ال ــرواي ــات والـقـصــص ،من
بينها قـصــة رائ ـعــة وشـهـيــرة بـعـنــوان «إدارة عموم
ال ــزي ــر» ( ،)1ت ــدور أحــداث ـهــا عــن مـفــاجــأة حــاكــم طيب
بمشقة شعبه للحصول على احتياجهم مــن الماء
بالقرب من النهر ،ليأمر مرافقه «صابر» بشراء جرة
ماء كبيرة يتم وضعها تحت ظل شجرة مع تعبئتها
بشكل دوري ليشرب منها الناس بسهولة ،وبعدها
بسنوات وبصدفة مــا ،ســأل الحاكم الــوزيــر عن ذلك
الــزيــر ،ليجيبه الــوزيــر ب ــأن الـفـكــرة الـعـبـقــريــة نالت
ً
ً
ً
ً
نجاحا هــائــا ،وأصبحت نـمــوذجــا ريــاديــا يحتذى
به بين األمم ،وأنه في سبيل االستمرار بذلك التفوق
وتنميته تــم ا سـتـحــداث هيئة عليا لتكون المعنية
بــإدارة العمليات والمتطلبات وتلبية االحتياجات

faisalkhajah@gmail.com
فرعية
الحالية والمستقبلية ،مع تشكيل  4إدارات ّ
لضمان كفاءة األعمال واإلنتاج ،وهي إدارات الفخار
والحديد والخشب والصفيح ،مع نية استحداث إدارة
جــديــدة وهــي إدارة الـمــاء ،بعد استكمال اإلج ــراءات
الالزمة.
ومع استطراد الوزير في شرح نجاحات المشروع
والجوائز التي حصدها وأثرها في تحسين السمعة
الخارجية للوالية ،استغرب الحاكم من إقحام وزارات
األشغال والمالية والداخلية بل وحتى الخارجية في
هذا المشروع ،لتأتيه اإلجابة بأن «الخارجية» باتت
تشارك في المؤتمرات العالمية في باريس ولندن
ونيويورك لشرح تجربة ّ
الجرة التنموية الفريدة ليعم
خيرها على كل شعوب العالم ،وبزيارة استكشافية
لموقع الجرة ،كانت صدمة الحاكم بمشاهدة مبنى
فـخــم يكتظ بــالـمــديــريــن والـمــوظـفـيــن والـسـكــرتــاريــة

خالد محمد علي جمعة

 57عاما ،شيع ،الرجال :السالم ،ق ،2ش ،23م ،82النساء :القرين،
ق ،2ش ،14م ،18ت99555531 ،95596661 :

ريم فيصل عبدالله إبراهيم

 27عــامــا ،شيعت ،ال ـعــزاء فــي المقبرة فـقــط ،ت،98922299 :
66777944
زمزم سعيد فرج أرملة عبدالله ناصر الكهيلي
 96عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
ا ل ـق ــاد س ـي ــة ،ق ،9ش ،91م ،4ت،96966644 ،99050998 :
99650641
نجاة عثمان عبدالله األيوبي زوجة محمد القيسي
 70عــامــا ،شيعت ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة فقط ،النساء:
ا لـ ـع ــزاء هــا ت ـف ـيــا ،ت،99430043 ،55508873 ،50228777 :
99365786

طــورت شركة تونسية ناشئة آلة
مبتكرة لتوليد مياه صالحة للشرب
من الهواء المحيط ،وهي تقنية يمكن
أن تساعد فــي حــل مشكلة الوصول
إلى مياه الشرب.
وقـ ــال رج ــل األعـ ـم ــال ،الـ ــذي ش ــارك
في ابتكار آلة «كومولوس» البيضاء
الكبيرة القادرة على تحويل الهواء
ال ـم ـح ـيــط إل ـ ــى مـ ـي ــاه شـ ـ ــرب ،إي ـه ــاب
ال ـتــري ـكــي« :ال ـف ـك ــرة ه ــي تـ ـك ــرار نــدى
الصباح».
وأوضــح التريكي أن الهواء يدخل
عـ ـب ــر مـ ــرشـ ــح أول ف ـ ــي اآلل ـ ـ ـ ــة ،ي ـق ــوم
ب ـت ـن ـق ـي ـتــه مـ ــن الـ ـمـ ـل ــوث ــات ،ثـ ــم تــزيــل
«كومولوس» الرطوبة من الهواء عن
طريق خفض درجة حرارته إلى نقطة
الندى من أجل خلق التكثيف ،وبعدها
يمر الماء المتكثف في اآللة من خالل
أربعة مرشحات إلزالة الشوائب.
وأش ــارت صحيفة «لــو بــاريــزيــان»
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ــي خ ـبــرهــا ال ـ ــذي نقله
مــوقــع «روس ـي ــا ال ـي ــوم» أم ــس األول،
إلـ ــى أن هـ ــذه اآلل ـ ــة ال ـم ـب ـت ـكــرة يمكن
ً
أن تنتج مــا بـيــن  20و 30لـيـتــرا من
ً
مياه الشرب يوميا ،من دون الحاجة
إلــى أي مـصــدر مـيــاه محيط ،أو إلى
تــوصـيــات كهربائية ،ألنـهــا مــزودة
بألواح شمسية.

بدر عباس عبدالرزاق الحيدر

 31عاما ،شيع ،الرجال :مسجد الوزان ،مبارك العبدالله ،النساء:
حطين ،ق ،3ش ،303م ،30ت60074443 ،67707795 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

( )1إدارة عموم الزير وقصص أخرى ،1975 ،الزير = ّ
جرة
ّ
الماء المصنوعة من الفخار

وفيات

التوانسة يحولون
الهواء إلى ماء

www.aljarida.com

وال ـفـ ّـراش ـيــن والـمــراجـعـيــن وال ـم ـل ـفــات وال ـمــراســات
وصواني الشاي والقهوة ،ولكنه يفتقد ّ
الجرة! وعند
السؤال قيل له إنه قد تم نقلها إلى الورشة األميرية
إلصالحها منذ سنتين ،وعـنــد ذهــابــه إلــى الــورشــة
شاهد مرافقه القديم «صابر» ليبوح له بكل الخفايا
والدسائس ،وأنه قد تم إيقاف مرتبه ألكثر من سنتين
بحجة وجود إشكاالت إدارية ومالية ،وكانت نهاية
القصة باكتشاف الحاكم لسوء بطانته ليأخذ قرارات
قاسية بحق الفاسدين آكلي السحت.
وفي عام  2001قام المبدع زهير الدجيلي بتحويل
ال ـق ـصــة إل ــى مـسـلـســل تـلـفــزيــونــي ب ـت ـصــرف ،أنـتـجــه
تلفزيون الكويت بعنوان «ديوان السبيل» من بطولة
عبدالحسين عبدالرضا وخالد النفيسي وآخرين،
وجاءت نهايته مغايرة لما جاء في القصة األصلية،
إذ ينتهي المسلسل بمشهدين ،أحدهما الجتماع

رسمي رفيع المستوى ولكنه عديم الجدوى لمسؤولي
الديوان ،واآلخر بارتحال سكان «خندريس» إلى أرض
ً
الله الواسعة هربا من فخر الدولة وعصابته.
وبالعودة إلى د .مؤنس ،فقد كان له ارتباط وثيق
بــال ـكــويــت ،ب ـع ـمــوده ال ـيــومــي ف ــي صـحـيـفــة الـقـبــس،
وبتأليفه للعدد األول من سلسلة عالم المعرفة بعنوان
«الحضارة» ،واألهم ترؤسه لقسم التاريخ في جامعة
الكويت بين عامي  1969و ،1977وهي الفترة التي
نشر بها قصة الفساد ا لــذي قفز بتكلفة المشروع
من عشرة دنانير إلى  140.000دينار بشكل نظامي
وقانوني يتوافق مع نظم وإجراءات دولة المؤسسات،
ً
ولم يغفل شيئا سوى ...الماء!
***

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 45

الشروق

04:48

الصغرى 28

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  01:58صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 11:55ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:49

ً
أدنى جزر  06:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:21

 08:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

