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« »HBOتعمل على تتمة
لمسلسل «صراع العروش» ص 17

عيب يا نواب األمة!

«معتصمو البرلمان» اتهموا الصحف المحلية بارتكاب سقطة ال تليق بسلطة رابعة وعدم االنتصار للدستور
• تناسوا أن مهمة الصحافة نشر األخبار باحترافية بغض النظر عن التأييد أو المعارضة
• بيانهم يستأثر بسلطة منح صكوك الوطنية لمن يشاء ونزعها عمن يريد
ً
ُ
• ةديرجلا .نشرت عنهم خالل  4أيام فقط  4أخبار و 11تغريدة وعددا من مقاالت أبرز كتابها
• يطالبون الصحافة بمساندتهم رغم تأييد الكثير منهم لقوانين متشددة تقص أجنحتها
صور ضوئية عن األخبار والتغريدات التي
نشرتها «الجريدة» عن االعتصام النيابي

الثانية

الكويت تحيي الذكرى
الـ  61لالستقالل اليوم

محليات

السقاف« :الجوهر»
ّ
تحول إلى نواة لكلية إعالم
تطبيقية
٠٧

سيارات

بورشه  ٧١٨كايمن...
الفخامة والسرعة
«ال ـح ـي ــاد خ ـي ــان ــة ،وإن ل ــم ت ـكــن م ـعــي فــأنــت
خائن» ...هذا خالصة ما أتحفنا به السادة النواب
المعتصمون في مجلس األمة الذين شمروا عن
ً
ً
سواعد «االفتراء» وأصدروا بيانا معيبا َّيدعون

فيه أن الصحافة المحلية ،ومنها «الـجــريــدة»،
ارتكبت سقطة إعالمية ال تليق بها ،في الوقت
الـ ــذي اه ـت ـمــت ب ـهــم ص ـحــف ال ـعــالــم وال ــوك ــاالت
اإلخبارية الدولية.

وقال المعتصمون ،في بيانهم االتهامي أمس،
إنه «في الوقت الذي تتناقل به الصحافة العالمية
والوكاالت الدولية أخبار ما تمر به الكويت من
مـحـطــات سـيــاسـيــة مهمة وحــرجــة ،تــاقــت بها

اقتصاديات

تراجعات حادة لمعظم
مؤشرات األسواق
الخليجية األسبوع
الماضي
11

شركات استثمارية
تستعجل «صناديق
المؤشرات»
و«األوبشن»
10

«الشال» :زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع لها تداعيات قاسية

• هموم «المركزي» الكويتي توطين الدينار وتكلفة االقتراض والمراهنة
مغر للمودعين بالعمالت األخرى
على بقاء الهامش غير ٍ
14

قانونيون واقتصاديون :ضرورة
إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة
للمنازعات التجارية

١٣-١٢

«حماية المنافسة» يستدعي
شركات الدواجن للتحقيق
والمخالفون إلى «التأديبي»
١٥

ترتيبات بين الصدر والبارزاني تتضمن زيارة الرياض
ةديرجلا .تطلع على تفاصيل مكالمة مطولة بينهما سبقت «استقالة األكثرية»

أنصار الصدر يرفعون صوره خالل صالة
الجمعة في مدينة الصدر (أ ف ب)

●

بغداد  -محمد البصري

بينما قال الزعيم الكردي مسعود البارزاني ،إن
ُ
صالحيات «أربيل» الفدرالية ُبنيت بالدم ،وستحمى
بالدم ،حصلت «الجريدة» على جانب من تفاصيل
الـمـكــالـمــة األخ ـي ــرة ال ـتــي ج ــرت بـيـنــه وب ـيــن زعيم
التيار الصدري ،واستمرت تسعين دقيقة ،قبل أن
يقدم نواب الكتلة األكبر التابعة لمقتدى الصدر
استقاالتهم من البرلمان العراقي.
وكشف مصدر سياسي رفيع لـ «الجريدة» ،أن

الـصــدر ،شــرح للبارزاني تفاصيل موسعة حول
خطته للتعامل مــع التدخل اإليــرانــي والفصائل
المسلحة ،في ملف تشكيل الحكومة ،قبل أن يقدم
ً
استقاالتهم من
 75نائبا يمثلون الكتلة الصدريةّ ،
ً
مجلس النواب األحد الماضي ،ما مثل زلزاال غير
مسبوق من شأنه إحداث تغيير عميق في قواعد
السياسة العراقية.
ً
وأكد المصدر أن البارزاني أبدى تفهما لخطط
الصدر ،التي تهدف إلى معالجة تعطيل البرلمان
مــن خــارجــه ،كـمــا واف ــق ال ـبــارزانــي على 02

إرادة الشعب وممثليه من نــواب مجلس األمــة،
رافضين العبث بالدستور وتعطيل مواده ،غابت
بعض وسائل اإلعالم والصحافة الكويتية عن
هــذا المشهد فــي سقطة ال تليق بسلطة رابعة

يستوجب عليها االنتصار للدستور والشعب
الكويتي».
وهي نفس االتهامات التي استبقها النائب
د .عبدالكريم الكندري عندما خاطب02 ،

١٦

ةديرجلا

•
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ً
ّ
األمير يهنئ آيسلندا بالعيد الوطني ولي العهد يتلقى اتصاال من سعيد
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــو
أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ نـ ـ ــواف
األح ـ ـمـ ــد ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ــى
الــرئـيــس غــودنــي ثــورالسـيــوس
جوهنيسون ،رئيس جمهورية
آيـسـلـنــدا الـصــديـقــة ،عـ ّـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ـ ــوف ـ ــور ال ـص ـح ــة
والعافية ،ولجمهورية آيسلندا
وشـعـبـهــا ال ـصــديــق ك ــل الـتـقــدم
واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
الـشـيــخ صـبــاح ال ـخــالــد ،رئيس
مجلس الوزراء ،ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

رئيس قيرغيزيا يشيد
بدور الكويت الخيري

ت ـل ـق ــى سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـه ــد،
الشيخ مشعل األح ـمــد ،مساء
أم ــس األول ،ات ـص ــاال هــاتـفـيــا
م ــن الــرئ ـيــس الـتــونـســي قيس
س ـع ـي ــد ،اط ـ ـمـ ــأن خ ــال ــه عـلــى
صحة سموه ،متمنيا لسموه
دوام الصحة وموفور العافية.
وأعرب سمو ولي العهد عن
بالغ شكره وتقديره للرئيس
التونسي على هــذه المشاعر
األخوية الصادقة ،مثمنا هذه
المبادرة الطيبة ،ومتمنيا له
موفور الصحة ودوام العافية،
وللشعب التونسي الشقيق كل
رفعة وازدهار.

أشاد رئيس قيرغيزيا صدر جباروف بدور الكويت على
مختلف المستويات الرسمية واألهلية ،في دعم المشاريع
الخيرية واإلنسانية في بالده.
جاء ذلك ،خالل استقبال جباروف المدير العام لجمعية
ا لـســام لــأعـمــال اإلنسانية والخيرية الكويتية الدكتور
نبيل العون ،امس االول ،في العاصمة القيرغيزية بشكيك.
وتـنــاول اللقاء التعاون المشترك فــي الجانب الخيري
واإلنساني ،خصوصا أن لدى جمعية السالم مشاريع عديدة
في قيرغيزيا تشمل المستشفيات ،والمراكز الطبية ،وسقيا
الماء ،والمساجد ،والمشاريع التنموية.
وأش ـ ــار ال ـع ــون إل ــى أن الـجـمـعـيــة تـبـحــث إن ـش ــاء مدينة
متكاملة لأليتام واألرامــل هناك تشمل المدارس والمراكز
الطبية ،وخدمات عدة في الفترة المقبلة.

الذكرى الـ  61لالستقالل اليوم
تحيي
الكويت
ّ

ّ
إلغاء معاهدة الحماية البريطانية شكل انطالقة للبالد نحو النماء والتقدم والتحول إلى «درة الخليج»
ً
على مدار  61عاما
أنجزت الكويت
الكثير على طريق
النهضة الشاملة
بتعاون أبنائها
خلف قيادتهم
الحكيمة

ي ـظــل الـ ـ ـ  19م ــن يــون ـيــو عــام
ً
ً
 1961ي ــوم ــا خ ــال ــدا ف ــي تــاريــخ
الـكــويــت ،وهــو ال ــذي أعلنت فيه
ً
الـبــاد رسـمـيــا استقاللها التام
واس ـت ـك ـم ــال س ـيــادت ـهــا الـكــامـلــة
وباتت دولة عربية مستقلة لتبدأ
مرحلة جديدة من عمر الدولة.
وتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
الـتــي تـحــل ذكــراهــا الـ ـ  61الـيــوم
ان ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ـم ـف ـهــوم ـهــا
الـعـصــري عندما تــم فيه توقيع
وثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء
مـعــاهــدة الحماية مــع الحكومة
البريطانية ،مما شكل انطالقة
لـلـبــاد نـحــو االزدهـ ـ ــار والـنـمــاء
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى «درة
الخليج» بفضل جهود حكامها
وتالحم شعبها حول قيادتهم.

إلغاء المعاهدة

عام االستقالل
تخلله اعتماد العلم
واالنضمام إلى
الجامعة العربية
وانتخاب المجلس
التأسيسي

وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت الـ ـمـ ـس ــاع ــي ن ـحــو
االسـ ـتـ ـق ــال ب ـع ــدم ــا أيـ ـق ــن أم ـيــر
الـكــويــت الــراحــل الشيخ عبدالله
السالم أن معاهدة الحماية التي
وق ـع ـهــا ال ـش ـيــخ م ـب ــارك الـصـبــاح
الـ ـح ــاك ــم الـ ـس ــاب ــع ل ـل ـك ــوي ــت مــع
ب ــري ـط ــان ـي ــا ع ـ ــام  1899لـ ــم تـعــد
صالحة بعد أن تغيرت األوضاع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
البالد.
وارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأى الـ ـ ـس ـ ــال ـ ــم ض ـ ـ ـ ــرورة
إلـغــاء تلك المعاهدة باعتبارها
ت ـت ـع ــارض م ــع سـ ـي ــادة ال ـكــويــت
واستقاللها ومصالحها وضرورة
االسـ ـتـ ـع ــاض ــة ع ـن ـه ــا بــات ـفــاق ـيــة

صداقة جديدة تواكب التطورات
العالمية.
وأع ـلــن فــي ذل ــك ال ـيــوم الشيخ
عـبــدالـلــه ال ـســالــم إن ـهــاء مـعــاهــدة
ال ـح ـمــايــة ال ـبــري ـطــان ـيــة بـتــوقـيــع
وث ـ ـي ـ ـقـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـ ـب ـ ــاد مــع
المندوب السامي البريطاني في
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ال ـس ـيــر ج ــورج
م ـي ــدل ـت ــن نـ ـي ــاب ــة عـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
البريطانية.
وب ـع ــد تــوق ـيــع الــوث ـي ـقــة وجــه
السالم كلمة خــالــدة إلــى الشعب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ق ـ ـ ــال فـ ـيـ ـه ــا «ش ـع ـب ــي
الـعــزيــز ...إخــوانــي وأوالدي ...في
هــذا الـيــوم األغ ـ ّـر مــن أيــام وطننا
الـمـحـبــوب ...فــي هــذا الـيــوم الــذي
ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة
أخرى من مراحل التاريخ ونطوي
م ــع انـ ـب ــاج ص ـب ـحــه ص ـف ـحــة من
الـ ـم ــاض ــي ب ـك ــل م ــا ت ـح ـم ـلــه وم ــا
انـ ـ ـط ـ ــوت ع ـل ـي ــه ل ـن ـف ـت ــح صـفـحــة
جديدة تتمثل في هذه االتفاقية
ال ـت ــي ن ــال ــت ب ـمــوج ـب ـهــا ال ـكــويــت
اس ـت ـق ــال ـه ــا ال ـ ـتـ ــام وس ـي ــادت ـه ــا
الكاملة».
وشهد عــام  1962اول احتفال
بعيد االستقالل إلى أن صدر في
 18مايو عام  1964مرسوم بدمج
ال ـع ـيــد الــوط ـنــي بـعـيــد الـجـلــوس
وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله
السالم مقاليد الحكم فــي البالد
الــذي يصادف  25فبراير من كل
عام وذلك بداية من عام .1965
وس ـبــق ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى وثـيـقــة
االسـ ـتـ ـق ــال خ ـ ـطـ ــوات م ــدروس ــة
مــن الـشـيــخ عـبــدالـلــه الـســالــم منذ

أمير البالد الراحل الشيخ عبد الله السالم أثناء توقيعه وثيقة االستقالل
توليه مقاليد الحكم عــام 1950
إذ عمل على تحقيق االستقالل
ً
وإع ــان الــدسـتــور ،خـصــوصــا أن
البالد كانت في تلك الفترة مهيأة
للتطور في مختلف المجاالت.

عام االستقالل
ً
وشهد عام االستقالل وتحديدا
ف ــي ال ـســابــع م ــن سـبـتـمـبــر 1961
ص ـ ــدور ق ــان ــون م ــرس ــوم أم ـي ــري
بـشــأن الـعـلــم الـكــويـتــي (الـحــالــي)
وهو أول علم يرفع بعد االستقالل
وت ــم تـحــديــد شـكـلــه وأل ــوان ــه في

حين جاءت الخطوة التالية عقب
ً
االستقالل بتقديم الكويت طلبا
لجامعة الدول العربية فتم قبول
ً
ً
عضويتها رسميا في  20يوليو
.1961
وفي  26أغسطس  1961صدر
م ــرس ــوم أم ـي ــري ف ــي ش ــأن إج ــراء
انتخابات للمجلس التأسيسي
ً
تـحـقـيـقــا لــرغـبــة الـشـيــخ عبدالله
الـســالــم بــإقــامــة ن ـظــام حـكــم قائم
عـ ـل ــى أسـ ـ ــس واض ـ ـحـ ــة وم ـت ـي ـنــة
وإص ـ ـ ـ ــدار دس ـ ـتـ ــور ي ـس ـت ـنــد إل ــى
ال ـم ـب ــادئ الــدي ـمــوقــراط ـيــة حيث
أنجز المجلس المنتخب مشروع

الدستور الذي تضمن  183مادة
خالل تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدم ل ـل ـش ـعــب
الكويتي الحلول الديموقراطية
لـ ــان ـ ـطـ ــاق ف ـ ــي درب ال ـن ـه ـض ــة
والتقدم واالزدهار ،ما مكن البالد
م ــن ان ـت ـهــاج ح ـيــاة ديـمــوقــراطـيــة
مـ ـسـ ـتـ ـم ــدة م ـ ــن ذلـ ـ ــك ال ــدسـ ـت ــور
ال ـم ـت ـك ــام ــل ال ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــره مـجـلــس
ت ــأس ـي ـس ــي م ـن ـت ـخ ــب م ـ ــن أبـ ـن ــاء
الكويت.
وكـ ـ ــان ع ـه ــد ال ـش ـي ــخ ع ـبــدال ـلــه
ً
الـســالــم ال ــذي امـتــد  15عــامــا من

الـ ـسـ ـن ــوات الـ ـ ـبـ ـ ــارزة فـ ــي ت ــاري ــخ
ال ـكــويــت وأط ـلــق عـلـيــه لـقــب (أبــو
ً
االستقالل) و(أبو الدستور) نظرا
إلى جهوده المضنية وإنجازاته
الكبيرة وحكمته السديدة لنيل
االستقالل.
وبدأت الكويت في تلك الحقبة
بوضع القوانين واألنظمة التي
خطت بها نحو االستقالل الكامل
ً
ً
فــأن ـجــزت  43قــانــونــا وتـشــريـعــا
ً
ً
م ــدن ـي ــا وج ـن ــائ ـي ــا م ـن ـهــا ق ــان ــون
الجنسية وقانون النقد الكويتي
وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر
الحكومية.
كـ ـم ــا ص ـ ــدر م ـ ــرس ـ ــوم أمـ ـي ــري
ً
بتنظيم ا لـقـضــاء وجعله شامال
لجميع االختصاصات القضائية
في النزاعات التي تقع في البالد
ب ـعــد أن ك ــان ــت ب ـعــض الـقـضــايــا
تنظر أمام هيئات غير كويتية.
وكانت البالد زاخــرة بالعديد
ً
مـ ــن اإلدارات ا ل ـم ـن ـظ ـم ــة جـ ـي ــدا
وال ـم ـه ـيــأة عـلــى مـسـتــوى البنية
ال ـه ـي ـك ـل ـيــة ل ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـتــوســع
والتطوير كإدارات األشغال العامة
والـصـحــة الـعــامــة والـمـطـبــوعــات
والـنـشــر وأمـ ــاك ال ــدول ــة المالية
إض ــاف ــة إل ــى ال ـم ـعــارف والـبـلــديــة
والـ ـب ــري ــد والـ ـه ــات ــف وال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـم ــاء وال ـ ـشـ ــؤون االجـتـمــاعـيــة
واألوقاف واإلذاعة والتلفزيون.
ً
فـعـلــى م ــدار  61عــامــا أنـجــزت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـكـ ـثـ ـي ــر عـ ـل ــى ط ــري ــق
النهضة الشاملة بتعاون أبنائها
خلف قيادتهم الحكيمة وسارت
بـ ـخـ ـط ــى ث ــابـ ـت ــة ت ـ ـجـ ــاه الـ ـنـ ـظ ــام

الـ ـع ــالـ ـم ــي الـ ـج ــدي ــد وال ـش ــرع ـي ــة
الدولية برفض العدوان وحماية
حقوق اإلنسان والمحافظة على
خصوصية الــدول وعدم التدخل
ف ــي ش ـ ــؤون الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى كما
آم ـنــت بـ ــدور األمـ ــم الـمـتـحــدة في
الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى األمـ ـ ــن والـ ـس ــام
الدوليين.
وح ـ ـق ـ ـقـ ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
م ـت ـم ـي ــزة عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع ال ـص ـعــد
وف ــق خـطــط اسـتـشــرافـيــة أدرك ــت
مـتـطـلـبــات ال ـب ــاد وأب ـنــائ ـهــا من
الـتـنـمـيــة وال ـت ـط ــوي ــر واالزده ـ ـ ــار
وأسـهـمــت فــي أداء دور مـحــوري
فــي الملفات اإلقليمية والدولية
التي اضطلعت بها كما أصبحت
محط أنظار العالم في المساعدات
اإلنسانية.
وتـ ـ ــواصـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ظــل
ال ـق ـي ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة ل ـس ـمــو ام ـيــر
ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد مسيرة التنمية واالعمار
على الصعيد الداخلي ومسيرة
الدبلوماسية الوقائية ونزع فتيل
األزمـ ــات وح ــل الـقـضــايــا العالقة
ً
ً
إقليميا ودوليا.
ً
وتــأتــي ه ــذه الـمـسـيــرة إك ـمــاال
ل ـل ـن ـه ــج ال ـ ـ ـ ــذي اخـ ـتـ ـط ــه األمـ ـي ــر
ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
ومن قبله بقية حكام الكويت من
آل الـصـبــاح الــذيــن الـتــف الشعب
حــولـهــم ل ـي ـقــودوا ال ـب ــاد إل ــى بر
األمن واألمان رغم األزمات الكثيرة
التي شهدتها المنطقة.

الخبيزي :الكويت ملتزمة بمبادئ حوار التعاون اآلسيوي وأهدافه

شارك في احتفال الذكرى الـ  20وأكد سعي الدولة لتكون فاعلة في جهود العمل المشترك في القارة
●

ربيع كالس

جـ ـ ّـدد م ـســاعــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون آس ـ ـ ـيـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر ولـ ـي ــد
ال ـخ ـب ـي ــزي «الـ ـ ـت ـ ــزام دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
ب ـم ـبــادئ وأهـ ـ ــداف حـ ــوار ال ـت ـعــاون
اآلسـ ـي ــوي ،ال ـتــي تـسـهــم ف ــي تعزيز
مواقفنا المشتركة تجاه التحديات
والقضايا المشتركة التي تواجه كل
دول القارة».
وفـ ـ ــي ك ـل ـم ــة ألـ ـق ــاه ــا ب ـم ـنــاس ـبــة
الذكرى الـ  20لـ «يوم حوار التعاون
اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي» ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـضـ ــره ج ـمــع
كبير من السفراء والدبلوماسيين
المعتمدين في البالد ،قال الخبيزي:
«نجتمع اليوم بمناسبة االحتفال
بالذكرى العشرين لتأسيس حوار
ال ـت ـع ــاون اآلس ـ ـيـ ــوي ،ال ـ ــذي يعتبر
الـمـنـتــدى األك ـبــر واألك ـث ــر شمولية
من نوعه في القارة االسيوية بهدف
الوصول الى بناء مجتمع آسيوي
قادر على االستفادة من اإلمكانيات
والقدرات المتوفرة لدى دول القارة

بما يحقق المصالح المشتركة لكافة
الدول اآلسيوية».

تحديات غير مسبوقة
أضـ ـ ـ ـ ــاف« :يـ ـشـ ـه ــد ع ــالـ ـمـ ـن ــا الـ ـي ــوم
ت ـ ـحـ ــديـ ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وإنسانية غير مسبوقة ،كما ال يــزال
ال ـع ــال ــم يـ ـح ــاول الـ ـع ــودة الـ ــى ال ـح ـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ب ـع ــد أس ـ ــوأ أزم ـ ــة صـحـيــة
بالتاريخ المعاصر ،وعلى الــرغــم من
المؤشرات الواضحة على بدء تجاوز
العالم عقبة جائحة كورونا وبدء عودة
ً
الحياة إ لــى طبيعتها تدريجيا حول
الـعــالــم ،فــإن الـتـجــارب المستفادة من
ً
األزمة الصحية أثبتت بما ال يدع مجاال
للشك أهمية تعزيز وتظافر الجهود
الدولية المشتركة لمواجهة هذه المحن
حيث أن ال يمكن لدولة بمفردها مهما
كــانــت قــدرات ـهــا أن تـتـجــاوز مـثــل هــذه
العقبات«.
وتـ ــابـ ــع« :ل ـ ـ ــذا ،ف ــإن ـن ــا نـ ــرى أنـ ــه مــن
األهـ ـمـ ـي ــة ب ـم ـك ــان الـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ـ ــدؤوب

عيب يا نواب...
قبل يومين ،المواطنين الموجودين في ساحة اإلرادة« :إذا كان معهم
الـمــال واإلع ــام ،فنحن معنا الـنــاس ،وإذا كــان معهم السلطة فنحن
معنا الشعب».
ونسي أصحاب تلك االدع ــاء ات ،قبل أن يطلقوها ،أو على األرجح
ً
تجاهلوا ،أن صحافتنا حرة محترفة ،وليست طرفا في مطالباتهم أو
مطالبات غيرهم ،وأن مبدأنا النشر الحر الشفاف ،ومنح القارئ حقه
في االطالع على الحدث والمعلومة الصحيحة بغض النظر عن أننا
معها أو ضدها ،وال ننشر األخبار من مبدأ التأييد أو المعارضة كما
هو منظورهم الضيق والدائم والجائر في النظر إلى األمور.
ولم يكلف مصدرو البيان ،الذي ينضح بإلقاء التهم ،أنفسهم عناء أن
ً
يتصفحوا أعداد «الجريدة» ليروا كم خبرا على صفحاتها البرلمانية بل
على صفحتها األولى ،وكم تغريدة أطلقتها بشأن هذا االعتصام ،وكم
سلطت الضوء على ما حدث معهم؛ فالصحيفة التي تريد أن تتجاهل
ً
حدثا ال تنشر عنه خــال  4أيــام فقط من يــوم إعالنه  4أخبار كبيرة
مطبوعة ،أحدها مانشيت على الصفحة األولى ،بمعدل خبر كل يوم
ً
ً
ما يعني أن التغطية لم تنقطع يوما واحدا ،كما ال تكلف نفسها عناء
أن تنشر عبر حسابها على تويتر  11تغريدة إحداها فيديو خاص
للنائب شعيب المويزري ،هذا إضافة إلى تناول االعتصام بالتعليق
والتحليل في مقاالت عديدة بأقالم عدد من أهم كتاب «الجريدة».
لكن المعيار عندهم فــي المقام األول ،كما ذكــرنــا ،أن تقف معهم
وتـتـبـنــى آراء ه ـ ــم وت ــداف ــع عـنـهــم وت ـهــاجــم مـهــاجـمـيـهــم وإال اتـهـمــوك

بين ال ــدول األعـضــاء فــي الـحــوار نحو
تطوير المنظومات الصحية ،وتعزيز
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي ،وت ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـن ـظ ــم
التعليمية ،والحفاظ على أمن الطاقة،
باإلضافة الى التعاون في مجاالت امن
المعلومات واألمن السيبراني».
وق ــال الـخـبـيــزي إن الـكــويــت تعتقد
ب ــأن حـ ــوار ال ـت ـعــاون اآلس ـي ــوي يمثـل
المنصة المناسبة لبحث كافة القضايا
وال ـت ـحــديــات ،وحــرصــت الـكــويــت منذ
انضمامها إلى حوار التعاون اآلسيوي،
على نقل الحوار إلى آفاق جديدة لتبرز
أهميـة قارة آسيا بحجمها الجغرافي
وت ـ ـع ـ ــداده ـ ــا الـ ـسـ ـك ــان ــي وم ـ ــوارده ـ ــا
الـطـبـيـعـيــة وإم ـكــان ـيــات ـهــا ال ـم ـتــزايــدة
خاصة وإن الكويت تفتخر بأنها دولة
آسيوية ،إضافة إلى كونها دولة عربية
وإسـالمية.
وأفاد بأن الكويت «تطمح ألن تكون
دولة فاعلة في جهود العمل المشترك
في الـقــارة ،لذلك دعمت الكويت حوار
التعاون اآلسيوي ومبادئه من منطلق
إيمان تــام بــأن الــدول اآلسيوية قــادرة

على أن تنسجم فـي تكتل ق ــادر علـى
تـحـقـيــق ط ـمــوحــات ورؤى شـعــوبـهــا،
ً
خـ ـص ــوص ــا وأن ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـح ـ ــوار يـعــد
المنتدى الوحيد الذي يجمع دول أكبر
قارة في العالم مساحة».
وجدد الخبيزي التزام دولة الكويت
«بـ ـمـ ـب ــادئ وأه ـ ـ ـ ــداف ح ـ ــوار ال ـت ـع ــاون
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ،الـ ـت ــي ت ـس ـهــم ف ـ ــي ت ـعــزيــز
مــوا قـفـنــا المشتركة تـجــاه التحديات
والقضايا المشتركة التي تواجه كافة
دول القارة».

دعم كويتي سخي

الخبيزي وبعض المسؤولين خالل االحتفال بالذكرى

من ناحيته ،قال األمين العام لألمانة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـحـ ــوار الـ ـتـ ـع ــاون اآلسـ ـي ــوي
بورنغاي دانفيفاثانا ،إن «هــذا العام
ً
هو مناسبة ميمونة جدا ألنه يصادف
الـ ــذكـ ــرى ال ـع ـش ــري ــن لـ ـح ــوار ال ـت ـع ــاون
ً
اآلسيوي» ،مشيرا إلى أنه «تم االحتفال
العام الماضي ،تحت رئاسة تركيا بيوم
ً
حـ ــوار ال ـت ـعــاون اآلس ـي ــوي افـتــراضـيــا
بسبب جائحة كورونا وبحضور نائب

بتجاهلهم ،متناسين أن الصحافة الحرة ليس دورها مجاملة النواب
أو الوزراء أو أن تكون أداة بيد سلطة أو مجموعة أو تيار معين ،وإنما
دوره ــا األســاســي نشر المعلومات كما هــي على أرض الــواقــع .ومن
المفارقات أن يأتي هؤالء النواب المعتصمون اليوم ليشتكوا غياب
الصحافة ،كما يــرون ،ملتمسين منها تبني آرائهم وتسليط الضوء
ً
عليهم ،مــع أنهم لــم يقفوا يــومــا معها فــي وجــه القوانين المتشددة
المتتابعة التي كانت تقص أجنحتها وتحد حريتها وتغل أيديها
ً
عن القيام بواجبها ،بل إن كثيرا منهم ساهم في إصدار تلك القوانين
بأعذار واهية وحجج مختلفة ،ورغم ذلك ظلت صحافة الكويت ،كما
ً
ً
هي ،مضطلعة بدورها وفقا لما يمليه عليه ضميرها وعمال بمبادئها
االحترافية والعملية ،ال ابتغاء مرضاة أحد يتهمها بالخيانة إذا لم
ً
تصبح بوقا يردد خلفه ما يقول.
بيان المعتصمين خال من مبادئ الشفافية والعدالة واحترام اآلخر،
وما أصعب أن يستأثر لنفسه بالرأي والحكم على األشياء واحتكار
سلطة منح صكوك الوطنية َمن هو مفترض عليه أن يدعو إلى الحريات
ويقبل الرأي اآلخر ...وعيب يا نواب األمة!

ترتيبات بين الصدر والبارزاني تتضمن...
بقاء االتفاقات بينهما إلصالح قواعد الحكم واإلدارة ،حسب تعبير
المصدر.
لكن البارزاني طلب من الصدر شرح سيناريوهات التعامل مع
النتائج والتداعيات الجسيمة التي ستتركها استقالة نواب الكتلة

وزير خارجية الكويت ووزراء خارجية
الدول األعضاء األخرى».
وأشاد دانفيفاثانا بـ «الدعم السخي
ال ــذي قــدمـتــه وزارة خــارجـيــة الكويت
ل ــأم ــان ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـح ــوار اآلسـ ـي ــوي
والتي تأسست في  18يونيو  2002في
تايالند ،إذ كان عدد الدول األعضاء ،18
فيما نمت العضوية على مدى السنوات

الماضية إلــى  ،35أي أكثر مــن نصف
سكان العالم».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «ه ـ ـ ـ ــدف األمـ ــانـ ــة
ال ـعــامــة ل ـل ـحــوار اآلسـ ـي ــوي ه ــو بحث
القضايا ذات االهـتـمــام اآلس ـيــوي مع
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون م ــن خـ ــال الـ ـح ــوار،
إضافة إلى تلبية المصالح المشتركة
الجماعية لألعضاء في إطــار الركائز

ً
ً
الفائزة ،باعتبارها أزمة غير مسبوقة قانونيا وسياسيا ،ستسمح
ً
ً
بصعود  75نائبا جديدا بدل الصدريين ،معظمهم من خصوم تحالف
األغلبية ،المقربين من طهران.
وأشــار المصدر إلــى أن زعيم التيار ،تشاور مع البارزاني حول
ً
استغالل العطلة التشريعية للبرلمان ،والتي تمتد شهرا وتنتهي
في العاشر من يوليو المقبل ،وستسبقها مشاركة الصدر في مراسم
الحج ،واحتمال أن يعقد مشاورات مع القيادات السعودية بالرياض،
لتدارس التعاون العراقي -العربي في كبح جماح التحديات األمنية
التي تجتاح المنطقة.
ً
ويرجح مراقبون أن يلجأ الصدر إلى الشارع؛ اعتراضا على وجود
فصائل مسلحة تخرق السيادة العراقية ،وتتالعب باالقتصاد واألمن.
وينشط عدد من قادة الشيعة مثل عمار الحكيم وهادي العامري،
ً
وهما من األطراف األكثر اعتداال في جنوب العراق ،لتهدئة احتماالت
التصادم بين الـصــدر والفصائل ،كما يـحــاوالن تشجيع مرجعية
النجف على التدخل لمنع أي احتراب شيعي محتمل.
وأطـلــق أنـصــار الحكيم والـعــامــري تصريحات تــدعــو الفصائل
إلى عدم التسرع في تقديم نواب بدالء لشغل مقاعد الصدر الـ ،75
في البرلمان ،واصفين ذلك بأنه سيعني إثــارة غضب غير مأمون
العواقب ،لدى أوسع تيار شعبي في العراق.
وحضر البارزاني أمس ،فعالية في جامعة صالح الدين بأربيل،
عــرضــت سلسلة مــن الكتب الوثائقية حــول «ث ــورات الـبــارزانـيـيــن»
خالل القرنين األخيرين ،ضد العثمانيين ثم الحكومات المتعاقبة
في العراق .وقال إن دستور العراق لعام  2005جاء لينهي النزاعات

ً
الست للتعاون» ،مضيفا« :ولتحسين
التنسيق بين الدول األعضاء ،تم إنشاء
األمانة العامة في عام ً 2013
بناء على
عــرض كريم مــن أمير الكويت الراحل
الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه».

الطويلة بمنح كردستان الصالحيات داخل نظام فدرالي ،لكن األمور
ال تسير بشكل صحيح .وكان البارزاني يعلق على قرارات المحكمة
ً
العراقية التي صدرت أخيرا ،ومنعت كردستان من إنتاج النفط
العليا
ّ
والغاز ،وحذرت بمعاقبة الشركات األجنبية التي تستثمر هناك.
ويقول األك ــراد ،إنهم يتعرضون لعقوبة من الفصائل العراقية
الموالية إليران ،نتيجة تحالف حزب البارزاني مع مقتدى الصدر،
الـفــائــز األول فــي انتخابات أكـتــوبــر الـمــاضــي ،ال ــذي ح ــاول تشكيل
حكومة أغلبية خارج قيود الطائفة ،لكبح جماح الفصائل المسلحة
االنتخابات.
التي خسرت
ّ
ُّ
لكن الـصــدر تعثر بسبب ق ــرارات المحكمة العليا الـتــي ات ِهمت
بانحيازها لتأويالت دستورية تصب في مصلحة حلفاء طهران،
ّ
قيدت انتخاب رئيس الجمهورية بثلث معطل ،على غرار المعادلة

اللبنانية.
وأكـ ــد ال ـب ــارزان ــي أن مـكـتـسـبــات إقـلـيــم كــردس ـتــان جـ ــاءت بــدمــاء
الشهداء ،وسيحميها الدم ،إذا حاول اآلخرون استخدام القوة لسلب
الصالحيات الفدرالية التي أقرها الدستور.
ويــرى البارزاني أن الدستور وثيقة جيدة رغم عيوبها ،ويمكن
استكمال الحوار السياسي مع بغداد على هذا األساس ،لكن فرض
األمور بالقوة لن ينجح.
وذكر أنه دخل في تحالف األغلبية النيابية ،بعد نتائج واعدة في
ً
االنتخابات ،مضيفا« :وتعلمون ما حصل بعد ذلك» في إشارة إلى
تعطيل البرلمان ،ومنع األغلبية من تشكيل الحكومة.

ةديرجلا
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محليات
الكويت تواجه ارتفاع األسعار بـ «الجمعيات المشتركة»

فريق «األمن الغذائي» يوصي باتحاد تعاونيات تحت ُمسمى واحد الستيراد وإنتاج السلع الغذائية
جورج عاطف

ً
رفع الفريق المشكل أخيرا بقرار
م ــن وزي ـ ــر الـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
وال ـت ـن ـم ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وزيـ ــر
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني مـبــارك ال ـعــرو ،برئاسة
وكيل ال ــوزارة عبدالعزيز شعيب،
وع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
لشؤون قطاع التعاون ،وممثلين
عــن الـ ــوزارة والـجـهــات الحكومية
ال ـم ـع ـن ـيــة ل ــدع ــم م ـن ـظــومــة األم ــن
الـغــذائــي فــي ال ـبــاد ،أول تقاريره
إلى مجلس الوزراء ،وتضمن ُجملة

تــوصـيــات ُمـلـ ّـحــة وعــاجـلــة ،للبدء
ً
ً
في تطبيقها سريعا حفاظا على
متانة المخزون الغذائي والسلعي
في الكويت.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــت «ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــدة» م ــن
مصادرها ،أن أبرز تلك التوصيات
ت ـك ـل ـيــف ب ـع ــض أع ـ ـضـ ــاء ال ـفــريــق
إع ــداد دراس ــة خــاصــة بـمــا يـ ُـعــرف
ب ـ ـ ـ ـ «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة»
الستيراد وانتاج السلع الغذائية
واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مــن
أثـ ــار ارت ـف ــاع األسـ ـع ــار ،م ــع وضــع

 %50بـ «الشؤون» باعوا إجازاتهم
عقب انقضاء ُ
المهلة التي حددها التعميم
اإلداري رقم (/6أ) لسنة  ،2022الصادر عن وكيل
ال ــوزارة بشأن آلية تقديم طلبات صــرف البدل
الـنـقــدي عــن رصـيــد اإلج ـ ــازات ،فــي  16الـجــاري
كشفت م ـصــادر «الـ ـش ــؤون» ،أن إدارة الـشــؤون
اإلدارية في الوزارة استقبلت ،منذ قرار مجلس
الخدمة بشأن استحقاق وصرف البدل النقدي
من رصيد اإلجازات الدورية لموظفي الحكومة
أثـنــاء الخدمة ،نحو  3500طلب مــن موظفيها
الراغبين فــي االسـتـفــادة مــن رصـيــد إجــازاتـهــم
ً
وصــرفــه ن ـقــدا ،بنسبة بلغت  50فــي المئة من

إجمالي موظفيها البالغ عددهم نحو  7آالف
موظف.
ً
وقالت المصادر ،إن «الوزارة تعكف حاليا على
غربلة هــذه الطلبات للوقوف على التي تتوفر
فيها شروط صرف البدل الواردة في قرار مجلس
الخدمة ،ليتسنى اعتمادها واتخاذ الالزم بشأن
ً
الصرف وفقا للضوابط المقررة» ،مشددة على
أن أبــرز هذه االشترطات حصول الموظف على
تقييم امتياز لعامين سابقين لقرار الصرف ،الفتة
إلى أن إجمالي موظفي الوزارة الحاصلين على
تقاييم سنوية امتياز بلغ نحو  4500موظف.

ضوابط مالية لتلك التعاونيات،
موضحة أن «الجمعيات المشتركة»
ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن ات ـ ـحـ ــاد بـ ـي ــن بـعــض
التعاونيات تحت ُمسمى واحــد،
إلنتاج أو استيراد السلع الغذائية
واالستهالكية ،ليتسنى مجابهة
موجة االرتفاع العالمي لألسعار،
السـيـمــا ج ــراء ال ـحــرب الــروسـيــة -
ً
األوكرانية الدائرة رحاها حاليا.
وأشــارت المصادر إلى أن هذه
ً
التوصية ،الـمــذكــورة آنـفــا ،جــاءت
مستندة إلى أحد بنود المرسوم
بــال ـقــانــون رقـ ــم  24لـسـنــة ،1979
والمعدل بالقانون رقم ()2013 /118
بشأن الجمعيات التعاونية ،مبينة
أن ه ــذه الـتـجــربــة سـبــق تفعيلها
ً
بالسابق تحديدا في ثمانينيات
القرن الماضي ،حيث تم االتحاد
بين  3جمعيات حينذاك.

تنظيم إيجار األرفف
ً
ووف ـقــا للتقرير ،فــإنــه مــن بين
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات وض ـ ـ ــع آل ـ ـيـ ــة ع ـمــل
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ي ـت ـس ـن ــى مـ ـ ــن خ ــال ـه ــا
تنظيم عملية ايجار أرفف عرض
ال ـس ـل ــع وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة
واالس ـت ـه ــاك ـي ــة داخـ ـ ــل األسـ ـ ــواق
ال ـم ــرك ــزي ــة واألفـ ـ ـ ــرع ال ـت ـعــاون ـيــة،

معروضات السلع في الجمعيات التعاونية
ً
فضال عن ايجاد دورة مستندية
ّ
مـ ّ
ـوحــدة وسريعة تسهل حصول
الـ ـ ـم ـ ــوردي ـ ــن والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ع ـلــى
مـسـتـحـقــاتـهــم ال ـم ــال ـي ــة بــأقـصــى
سرعة ممكنة ،إضافة إلى تقليص
الدورة المستندية الخاصة بدخول
ال ـمــورديــن لـلـتـعــاونـيــات وعــرص
منتجاتهم داخـلـهــا ،على أن يتم
إثـبــات وتقييد السلع كــافــة التي
ُ
ت ـس ـت ـلــم م ــن قـبـلـهــم ف ــي سـجــات
الجمعيات.
وشـ ــدد الـتـقــريــر عـلــى ض ــرورة

(أرشيف)

وضع آلية لتوظيف الكويتيين في
التعاونيات بالتنسيق مع الهيئة
العامة للقوى العاملة ،إضافة إلى
ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة الـتــي
تـضـمــن تـطـبـيــق «ال ـح ــوك ـم ــة» في
الجمعيات بالتنسيق مع رئيس
قسم الحوكمة في وزارة الشؤون
االجتماعية ،مع ضــرورة تكثيف
الحمالت اإلعالمية بالتنسيق مع
إدارة العالقات العامة في الوزارة
وتلفزيون الكويت لتطمين عموم
المستهلكين ب ـتــوافــر الـمـخــزون

الغذائي والسلعي في الجمعيات
وال ـ ـتـ ــوع ـ ـيـ ــة بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ــرش ـي ــد
االستهالك.

تقليص دورة دخول
البضائع مع ضرورة
إثباتها في سجالت
الجمعيات

«التربية» :نسب نجاح ُمبشرة بالمواد المصححة الالفي« :التعليم الخاص» مستعدة
اليعقوب شدد على الدقة في أعمال التصحيح كنترول «الثاني عشر» لتصديق شهادات الخريجين
●

فهد الرمضان

ي ــواص ــل طـلـبــة ال ـصــف الـثــانــي
عـشــر بقسميه الـعـلـمــي واألدبـ ــي
والتعليم الديني أداء اختبارات
نهاية العام الدراسي ،2022/2021
حيث يؤدي طلبة العلمي اختبار
مادة الفيزياء ،بينما يختبر طلبة
األدب ــي بـمــادة الفلسفة ،ويختبر
طـلـبــة الـتـعـلـيــم الــدي ـنــي بالنحو
والصرف.
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،أكـ ـ ــدت
م ـصــادر تــربــويــة ل ــ«ال ـجــريــدة» أن
نـتــائــج الـتـصـحـيــح ل ـل ـمــواد الـتــي
ت ــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا جـ ــاءت جـيــدة
وتبشر بالخير ،موضحة أن لجان
التصحيح بكنترول العلمي انتهت
مــن تصحيح م ــواد الــريــاضـيــات،
وال ـتــرب ـيــة اإلس ــام ـي ــة واألحـ ـي ــاء،
فيما انتهت لجان كنترول األدبي
من تصحيح مواد اللغة الفرنسية،

وال ـت ــرب ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ،وق ـضــايــا
البيئة والتنمية المعاصرة ،منوهة
إل ـ ــى أن ـ ــه ت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء ك ــذل ــك مــن
تصحيح مواد التعليم الديني مثل
اإلنكليزية ،والفرنسية ،والقراءة
والتعبير باللغة العربية ،إضافة
إلى االجتماعيات.
وأشــارت إلــى أن النتائج حتى
اآلن ُمبشرة ،منوهة إلى أن لجان
ال ـت ـص ـح ـي ــح م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي أداء
ع ـم ـل ـهــا ،وق ـ ــد ي ـت ــم االنـ ـتـ ـه ــاء مــن
التصحيح والبدء برصد درجات
اللغة اإلنكليزية مــع نهاية دوام
أمس ،الفتــة إلى أن وكي ــل الوزارة
د .علي اليعقوب يعمل على متابعة
العمل بكنترولي العلمي واألدبي،
مع تأكيده على ضــرورة الحرص
على الــدقــة والـمــراجـعــة المتأنية
ألوراق اإلجابات ،لضمان حصول
كــل طــالــب عـلــى حـقــه بــالــدرجــات،
إضافة إلى قيامه بجوالت تفقدية

علي اليعقوب

يــومـيــة مـسـتـمــرة ل ـل ـمــدارس التي
تعقد فيها اللجان ،لالطمئنان على
سير العمل فيها ،وتطبيق اللوائح
والنظم ،وتوفير األجواء التربوية
المالئمة للطلبة داخل هذه اللجان،
ألداء اختباراتهم بأريحية.

ً
النجار متوسطا أعضاء نقابة العاملين بـ «التربية»

فــي مـجــال آخ ــر ،أعـلــن الوكيل
المساعد للشؤون المالية بوزارة
ال ـتــرب ـيــة ي ــوس ــف ال ـن ـج ــار دعـمــه
الكامل لمطالب نقابة العاملين
بــال ـتــرب ـيــة ،ووع ـ ــد ب ــدراس ــة تلك
المطالب وإقرار ما يلزم منها.
جاء ذلك خالل استقبال الوكيل
ال ـن ـج ــار لــرئ ـيــس ال ـن ـقــابــة ع ــادل
العازمي وأعضاء النقابة.
وق ــال ال ـعــازمــي ،فــي تصريح،
إنــه تــم تقديم عــدد مــن المطالب
الـعـمــالـيــة لـلــوكـيــل ال ـن ـجــار ،وفــي
مـقــدمـتـهــا االس ـت ـع ـجــال بـصــرف
االع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة ل ـل ـه ـي ـئــة
التعليمية واالداريـ ــة بالمدارس
لــاسـتـفــادة منها خ ــال العطلة
ً
ال ـص ـي ـف ـيــة ،مـ ــؤكـ ــدا أن مـخـتـلــف
وزارات الـ ــدولـ ــة ق ــام ــت ب ـصــرف
االعمال الممتازة لموظفيها« ،ولذا
نطالب بسرعة صرفها للزمالء
تقديرا لجهودهم المضنية على
مدى العام الدراسي وامتحانات
الصفوف المختلفة».
وأش ــار الــى ان الوكيل النجار
أكــد أنــه سيتم صــرف «الممتازة»
فور اعتمادها من القطاع االدارية،
مؤكدا انه مع انصاف الموظفين
وصـ ـ ــرف مـسـتـحـقــاتـهــم ب ــأس ــرع
وقت ممكن .
وع ـل ــى صـعـيــد م ـت ـصــل شــدد
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة ص ــرف
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ال ـص ـي ـف ـي ــة ل ـل ـه ـي ـئــات
الـتـعـلـيـمـيــة واالداري ـ ـ ـ ــة ك ـمــا كــان
ً
معموال به في السابق مع إضافة
ب ـنــد بـ ــأن ي ـك ــون ذلـ ــك اخ ـت ـيــاريــا
للموظف ،موضحا أن الوكيل وعد
بدراسة الموضوع.

أكدت مديرة إدارة الخدمات
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لشؤون ذوي اإلعاقة الخنساء
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،ال ـ ـتـ ــزام ال ـكــويــت
بــاالت ـفــاق ـيــة ال ــدول ـي ــة لـحـقــوق
األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل
كــامــل وشــامــل ،وذل ــك وفــق ما
نـصــت عـلـيــه اهـ ــداف التنمية
المستدامة لعام  ،2030مشددة
على ضرورة تعزيز التنسيق
والتعاون بين الدول األعضاء
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــات اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة
والــدول ـيــة السـيـمــا فــي تـبــادل
الخبرات والمعلومات.
وق ــال ــت ال ـح ـس ـي ـنــي ،خ ــال
ال ـك ـل ـم ــة الـ ـت ــي أل ـق ـت ـه ــا ،أم ــس
األول ،خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ 15
لـمــؤتـمــر ال ـ ــدول األطـ ـ ــراف في
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـح ـقــوق
األ ش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ذوي اإل ع ـ ــا ق ـ ــة:
«ن ـش ــاط ــر ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي
ترحيبه وارتياحه بالتحسن
والتقدم الملحوظ في اندماج
األش ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة في

مجتمعاتنا ،وتعزيز حقوقهم
وقــدراتـهــم على الــوصــول إلى
ال ـخــدمــات والـمـعـلــومــات منذ
اعـ ـتـ ـم ــاد االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
ل ـ ـح ـ ـقـ ــوق األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ذوي
اإلعاقة في عام .»2006
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـت ـقــاريــر
الدولية تؤكد أنه ما زال هناك
الـ ـم ــزي ــد الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـق ـيــام
بـ ــه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ــوط ـن ــي
واإلقليمي والــدولــي مــن أجل
ت ـح ـس ـيــن وضـ ـ ــع األشـ ـخ ــاص
ذوي اإل ع ـ ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ــة ،و ض ـ ـ ـمـ ـ ــان
مشاركتهم بشكل أكبر وفعال
في كل مجاالت الحياة.
وأوضحت أن ذلك يأتي من
خالل تمكينهم في المجاالت
الـمـخـتـلـفــة وت ــوف ـي ــر الــرعــايــة
الالزمة وتسخير التكنولوجيا
ال ـم ـع ـي ـنــة ل ـه ــم ،م ـض ـي ـفــة «فــي
الكويت أصدرنا القانون رقم
 8لسنة  ،2010ا لــذي تنسجم
ب ـنــوده ومـ ــواده مــع االتفاقية
الــدول ـيــة لـحـقــوق األش ـخــاص

الالفي والوزان أثناء تكريم أحد الطلبة الخريجين

●

فهد الرمضان

أعلن المدير العام لــادارة العامة للتعليم الخاص
د .سليمان الالفي استعداد االدارة الستقبال طلبات
تصديق شهادات خريجي الثانوية العامة ومعادلة
الـشـهــادات العربية واألجـنـبـيــة ،مــؤكــدا الـحــرص على
استكمال كافة التجهيزات لتخليص معامالت الطلبة
السيما مــع قــرب انتهاء االخـتـبــارات النهائية للعام
الدراسي .2022/2021
جاء ذلك خالل حضور الالفي نيابة عن وزير التربية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي د .علي المضف،
حـفــل م ــدارس ال ـن ـبــراس ،وأك ــد أن «التعليم الـخــاص»
تتابع خطة سير االمـتـحــانــات مــن خــال تفقد لجان
االخـتـبــارات واالطمئنان على توفير وتهيئة المناخ
التعليمي المالئم.
وقال الالفي في كلمة الحفل إن «مــدارس النبراس
صــرح تــربــوي أكــاديـمــي عريق تتميز بــرؤيــة ورسالة
ومناهج متفردة» ،مؤكدا أن «النبراس» تسعى لتكوين
أفــراد مندمجين في مجتمعاتهم بإكسابهم مهارات
التعلم الذاتي في ظل سياسة الدمج الذي هو نهج حياة.

م ــن جـهـتـهــا ،أكـ ــدت نــائـبــة ال ـمــديــر ال ـع ــام لقطاع
ا لـخــد مــات التعليمية والتأهيلية بالهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة العنود الوزان ،أن الهيئة تهتم
باستكمال الطلبة من فئة ذوي االعاقة لتعليمهم،
مــوض ـحــة أن ــه ب ـعــد ال ـت ـخــرج م ــن ال ـثــانــويــة الـعــامــة
بإمكان الطالب االلـتـحــاق ب ــإدارة التأهيل المهني
لذوي االعاقات الذهنية المتوسطة والبسيطة لمدة
 4سـنــوات يتخرج بعدها بــإحــدى المهن المواكبة
لـســوق الـعـمــل بـشـهــادة معتمدة عــن طــريــق دي ــوان
الخدمة المدنية حتى يتم تعيينه اس ــوة بزمالئه
وأقرانه من الشباب.
مــن جانبهــا ،قــالــت مؤسســة مـ ــدارس الـنـبــراس
د .نــورة الظاهري :نحتفل بتخرج الدفعة التاسعة
حملة الثانوية االميركية من طلبة النبراس الدولية،
والدفعة السادسة حملة الثانوية المهنية (نبراس )3
من طلبة النبراس النموذجية ،مضيفة :اليوم أستطيع
أن أهنئ نفسي وأطمئنها بأن النبراس بأيد امينة،
تستطيع بكل كفاءة ان تدير الدفة وتكمل المسيرة
ً
وتحمل شعلة النبراس ،لتكون نورا يهتدى به الى
القمة دائما.

«المزرعة االقتصادية» لن يعتمد مشاريعه خارج منظومة التخصيص الزراعي
●

«التراث» :نسعى لتكثيف
توزيع األضاحي

قال مدير التنسيق والمتابعة
والعمل التطوعي بجمعية إحياء
التراث اإلسالمي نواف الصانع
إن مشروع األضاحي الموسمي
الهام هذا تنفذه الجمعية
باالشتراك مع بعض الجهات،
وعلى رأسها االمانة العامة
لألوقاف .وأضاف :حرصنا
على تقديم العديد من الخدمات
المهمة ضمن هذا المشروع؛
ً
تسهيال على المحسنين في
اتباع سنة المصطفى صلى
الله عليه وسلم بما يعود
منها بالنفع العميم على فقراء
المسلمين ،ونحن نسعى
لتكثيف توزيع األضاحي داخل
دولة الكويت ،ونتوقع زيادة في
ما قدمناه في العام الماضي
حيث بلغ عدد الحصص
الغذائية من اللحوم والموزعة
عن طريق الكوبونات الموثقة
والمعتمدة  17128كوبونا،
وبإجمالي عدد أضاح تجاوز 4
آالف أضحية ،مما جعل تنفيذ
المشروع يسير بكل سهولة،
ويحقق النتائج المرجوة منه.

مبرة العوازم الخيرية
أطلقت مشروع األضاحي

ناب عن وزير التربية في حفل الخريحين بـ «النبراس»

الكويت تؤكد التزامها بتطبيق االتفاقات
أراض عشوائية
لتوزيع
تكرار
ال
«البلدي»:
ٍ
الدولية الخاصة بحقوق المعاقين
الحسيني :تمكينهم في المجاالت المختلفة وتوفير الرعاية الالزمة لهم يتعارض مع «المخطط الهيكلي»
ذوي اإلع ــاق ــة ال ـت ــي انـضـمــت
ل ـهــا ال ـك ــوي ــت ف ــي  14ف ـبــرايــر
 ،2013ومنذ ذلك الحين نعمل
عـلــى تـعــزيــز وح ـمــايــة حـقــوق
األشخاص ذوي اإلعاقة».
و فــي مـجــال التعليم ،قالت
إن ال ـك ــوي ــت ن ـس ـقــت لـلـسـمــاح
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات
التأهيلية والمدارس الخاصة
بتعليم ذوي اإلعاقة الستقبال
الطلبة والحضور الشخصي
أو الـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ف ــي ظل
إجـ ـ ـ ــراء ات ص ـح ـيــة اح ـت ــرازي ــة
مشددة ،وذلك ايمانا بأهمية
التعليم.

سلة أخبار

محمد جاسم

أكـ ــدت م ـص ــادر ف ــي الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي أن
أس ــس ت ــوزي ــع األراض ـ ــي ف ــي ال ـكــويــت خــال
السنوات العشر الماضية كانت عشوائية،
مؤكدة أن «البلدي» لن يعتمد أي تخصيص
لــأراضــي يـتـعــارض مــع المخطط الهيكلي
ال ــراب ــع ،بـمــا فـيـهــا تــوسـيــع رق ـعــة األراضـ ــي
الــزراع ـيــة دون إن ـتــاج حقيقي وف ــق دراس ــة
محددة.
وقالت المصادر لـ «الجريدة» ،إن عشوائية
الـتــوزيــع خـصــوصــا فــي الـمـنــاطــق الــزراعـيــة
الـتــي تـشــرف عليها الهيئة الـعــامــة لشؤون
الزارعة والثروة السمكية ساهمت في خروج
الشكل غير الالئق لإلنتاج الزراعي ،كاشفة
أن الخطة التي تعرضها الهيئة منذ سنوات
ال تحتوي على تقسيمات واضحة بطريقة
القطاعات المنظمة للمنتجات الزراعية ،ما
ً
جعل العملية مكلفة على الدولة ،فضال عن
انعكاسها على شتات المزارعين المنتجين،
مما أدى إلــى عــدم تــرابــط بعض القطاعات

ببعضها ،واستغالل أراض كبيرة كان يمكن
استغاللها لمشاريع زراعية ضخمة.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـمـ ــزرعـ ــة
االقتصادية المستدامة المدرج ضمن خطة
ال ـت ـن ـم ـيــة ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى م ـش ــاري ــع داخ ـل ـيــة
ً
ً
متنوعة ،موضحة أنه يعد مشروعا ضخما
وسيحتاج إلى مساحات كبيرة وفق األراضي
الزارعية ،مؤكدة انه ال يمكن القبول به خارج
منظومة المناطق الزارعية ،وإن كان مشروع
دولة ،حتى ال نعيد تكرار التوزيع العشوائي
الذي تعانيه بعض المناطق الحالية.
يــذكــر أن م ـشــروع ال ـمــزرعــة االقـتـصــاديــة
المستدامة سيدخل آليات الصناعة الحديثة
في مجال اإلنـتــاج الــزراعــي ،إذ بلغت نسبة
إنجازه التنفيذية  53في المئة تحت إشراف
مـعـهــد ال ـكــويــت لــأب ـحــاث الـعـلـمـيــة ،وتبلغ
تكلفة المشروع اإلجمالية  3.5ماليين دينار،
ً
علما بــأن الـجــدول الزمني لتنفيذه ينتهي
في عام .2025
ويعد المشروع أحد الحلول لتعزيز األمن
الـغــذائــي مــن خــال اسـتـخــدام مستخرجات

التقنيات والتكنولوجية الحديثة ،وخاصة
فيما يتعلق بالزراعة المحمية واالستزراع
المائي ،واستخدام موارد الطاقة المتجددة
ومـ ـي ــاه ال ـم ـج ــاري ال ـم ـعــال ـجــة ف ــي ال ـمــرافــق
واالنشاءات المختلفة لتحديد نماذج االنتاج
الزراعي للسلع الغذائية المختلفة في مجال
االنتاج الزراعي.
ويهدف المشروع إلى تطوير ثالث وحدات
من البيوت المحمية ذات التحكم العالي في
الرطوبة والحرارة واالضاءة ومزودة بألواح
شمسية بمساحة  6آالف متر مربع ،وتطوير
 6أحواض وبرك لالستزراع المائي المستدام
باستخدام ألواح شمسية بمساحة ألفي متر
ً
مربع ،فضال عن تطوير وحدة إعادة التدوير
باستخدام المخلفات الزراعية ،كما يسعى
إلى تطوير نماذج مختلفة لإلنتاج الزراعي
والحيواني واالس ـمــاك ،واسـتـخــدام نموذج
مكافحة اآلفــات المتكاملة ،وانتاج االعالف
باستخدام المواد األولية ،إضافة إلى تطوير
نماذج محددة لإلنتاج الزراعي طبقا للسلع
الزراعية المطلوبة.

أطلقت مبرة العوازم الخيرية
مشروع األضاحي لعام 1443
هجرية ،ضمن باقة مشاريع
الخير التي أطلقتها المبرة منذ
بداية العام الجاري.
وقال رئيس مجلس إدارة
المبرة حمد البسيس إن
مشروع األضاحي ،الذي تنفذه
المبرة ،ينطلق من كونه شعيرة
إسالمية عظيمة ،وسنة نبوية
جليلة ،فيها العون والنفع
للمحتاجين واألجر والثواب
للمتصدقين .وأضاف البسيس
أن المشروع يستهدف تقديم
لحوم األضاحي ،ومد يد العون
والمساعدة لألسر المتعففة
والعمالة الوافدة داخل الكويت،
موضحا أن المبرة دأبت كل
عام على تنفيذ هذا المشروع
إلدخال الفرحة والسرور على
قلوب المحتاجين ،متوجها
بالشكر إلى المساهمين على
دعمهم للمشروع ،وحرصهم
على إطعام الفقراء واألرامل
واأليتام والمحتاجين.

الدعوة اإللكترونية تطلق
أكاديمية سبيلي

كشف مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية ،التابعة لجمعية
النجاة الخيرية عبدالله
الدوسري ،عن إطالق «أكاديمية
سبيلي» ،بدعم األمانة العامة
لألوقاف قريبا ،بهدف تيسير
وتنمية العلوم اإلسالمية
للمهتدين والمهتديات الجدد
الناطقين باللغة اإلنكليزية «عن
بعد» ،معتبرا األكاديمية بمنزلة
جامعة إسالمية مصغرة تعلم
المهتدين الجدد وسطية
وآداب وأحكام اإلسالم الحنيف
عبر وسائل التقنية الحديثة
وبواسطة أكثر من  20لغة.
وبين الدوسري أن اللجنة
انتهت من إخراج المناهج
واإلنتاج المرئي الخاص
باألكاديمية ،موضحا أن إطالق
هذه األكاديمية يأتي في إطار
خطة الدعوة اإللكترونية
االستراتيجية ،وأهدافها
المستقبلية الساعية نحو
توظيف التكنولوجيا الرقمية،
في خدمة اإلسالم والمسلمين
حول العالم باللغات المختلفة،
وانطالقها كذلك نحو التعليم
«عن بعد» ،والذي أصبح
األسلوب التعليمي المفضل
حول العالم.
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«خفر السواحل» تبحث مع إيران مكافحة
المخدرات وأمن المالحة وتبادل المعلومات
●

محمد الشرهان

ترأس المدير العام لإلدارة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـخ ـ ـفـ ــر ال ـ ـسـ ــواحـ ــل
ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ال ـع ـم ـي ــد ب ـح ــري
طــال المونس ،يرافقه مدير
ادارة ا ل ـت ـش ـك ـيــات ا لـبـحــر يــة
العقيد بـحــري جــا بــر دشتي،
والـ ـ ـعـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــد ب ـ ـ ـحـ ـ ــري م ـح ـم ــد
الـ ـش ــراح ،االج ـت ـم ــاع الـتــاســع
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة بـ ـخـ ـف ــر
السواحل بين الكويت وإيران
فــي ط ـهــران خ ــال الـفـتــرة من
 13الى  15الجاري ،بحضور
القائم بأعمال سفارة الكويت
لدى ايران فواز الظفيري.
وأكـ ـ ــد ال ـج ــان ـب ــان ضـ ــرورة
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـح ــدودي
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ،وض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــان أمـ ـ ــن
الحدود البحرية بين البلدين،
ومكافحة االتجار بالمخدرات

جانب من االجتماع التاسع
والجريمة البحرية ،وأهمية
ت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
ف ــي مـ ـي ــاه ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي،
وت ـس ـه ـيــل خـ ـط ــوط ال ـت ـج ــارة
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى

اس ـت ـقــرار وس ــام ــة ال ـمــاحــة،
كـ ـم ــا تـ ـم ــت م ـن ــاق ـش ــة ض ـمــان
أمـ ــن ال ـص ـي ــادي ــن وال ـب ـح ــارة،
وتبادل المعلومات والتعاون
ومكافحة القرصنة والجرائم

ال ـب ـحــريــة وم ـكــاف ـحــة مـهــربــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـل ــى
الجميع.

«اإلطفاء» :قطاع الوقاية أصدر 5264
ً
ترخيصا خالل  6أشهر
●

محمد الشرهان

قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة
اإلطفاء العام ،العقيد محمد الغريب ،إن قطاع
الوقاية يساهم بشكل كبير في إنجاز المشاريع
في الدولة باختالف أنواعها الحكومية واألهلية
م ــن خـ ــال ت ـس ـه ـيــل وت ـب ـس ـيــط إج ـ ـ ـ ــراءات مـنــح
الـتــراخـيــص للمباني والـمـحــات والـمـشــاريــع،
بـعــد دراسـتـهــا ووض ــع االش ـتــراطــات الوقائية
المناسبة لها.
وأوضح أن ما تم إنجازه بالنصف األول من
ال ـعــام الـحــالــي مــن رخ ــص للمباني والـمـحــات
في جميع المحافظات بلغ  5264رخصة ،وبلغ
إجمالي الدراسات المعمارية للمشاريع 1782
رخصة ،وإجمالي الدراسات التنفيذية للمشاريع
 1512اعتمادا ،منها مشاريع حكومية وصل عدد
مخططاتها التي تمت دراستها إلى .384
وح ـ ـ ــول ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـ ـت ــي رص ــدتـ ـه ــا ف ــرق
ال ـت ـف ـت ـيــش ،ذكـ ــر ال ـغ ــري ــب أن ه ـن ــاك تـعـلـيـمــات
واضحة لفرق التفتيش بعدم التهاون مع أي
م ـخــال ـفــات ت ـع ــرض أم ــن وس ــام ــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين للخطر ،و هـنــاك متابعة مستمرة

وخـ ـط ــط ن ـع ـمــل ب ـه ــا مـ ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق األمـ ــن
المجتمعي في الكويت.
وأض ــاف :بلغ إجـمــالــي المخالفات الـتــي تم
تحريرها خالل النصف األول من العام الحالي
 680مـخــالـفــة ،فــي حـيــن ك ــان ه ـنــاك بالمقابل
آالف اإلخـ ـ ـط ـ ــارات ال ـت ــي وج ــدن ــا ع ــن طــريـقـهــا
تعاونا كبيرا من قبل أصحاب الرخص إلزالة
م ـخ ــال ـف ــات ـه ــم ،ونـ ـح ــن ن ــؤك ــد ح ـم ــاي ــة األرواح
والممتلكات ،ولن نستطيع الوصول إلى غاياتنا
من دون إبداء التعاون.
وخ ـتــم ال ـغــريــب تـصــريـحــه ب ـعــدد اإلغــاقــات
اإلداريــة التي قامت بها فرق التفتيش التابعة
لقطاع ا لــو قــا يــة فــي جميع المحافظات ،حيث
ب ـل ـغــت  108إغ ــاق ــات إداريـ ـ ـ ــة 30 ،مــوق ـعــا في
محافظة الـعــاصـمــة ،و 28فــي الـفــروانـيــة ،و26
ف ــي ح ــول ــي ،و 11ف ــي مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ،و 8في
الـ ـجـ ـه ــراء ،و 5ف ــي األح ـ ـمـ ــدي ،داعـ ـي ــا أص ـحــاب
المباني والمحالت إلى ضرورة االلتزام بتنفيذ
االش ـت ــراط ــات وأن ـظ ـمــة ال ـســامــة وال ــوق ــاي ــة من
الـحــريــق ،لتجنب الـمـخــالـفــات الـتــي ت ــؤدي في
نهاية المطاف إلى الغلق اإلداري ،الذي يطبق
من قبل قوة اإلطفاء العام.

محمد الغريب
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local@aljarida●com

محليات

في مبادرة تمهد للحضور النسائي بـ «التعاونيات» ...والبرامج اجتماعية وإصالحية وبيئية
حصة المطيري

القطاع
التعاوني
أثبت خالل
الغزو واألزمات
أهميته في
توفير األمن
الغذائي
المقرون
اإلصالح
التعاوني يحتم
تعزيز الشفافية
والحوكمة
ومحاربة الفساد
المقرون

منطقة عبدالله
المبارك جديدة
لكنها تعاني
سوء الخدمات
المقدمة
للمستهلكين
الكندري

أثبتت الـمــرأة قدرتها على
العمل فــي كــل الميادين ،وها
هي اليوم تخوض انتخابات
م ـجــالــس إدارات الـجـمـعـيــات
التعاونية.
هـ ـ ـي ـ ــا الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرون وص ـ ـبـ ــا
خريبط ومنال الكندري ثالث
نـ ـ ـس ـ ــاء يـ ـخـ ـض ــن انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
«الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــات» ،ال ـت ـق ــت بـهــن
«الجريدة» ،وأكدن أنهن قادرات
ع ـلــى الـتـغـيـيــر وال ـت ـطــويــر في
ً
القطاع التعاوني ،انطالقا من
األفكار التطورية الجديدة التي
وعـ ــدن ب ـهــا ،وال ـت ــي ستساهم
في تقديم خدمات ذات جودة
للمساهمين ،وتطوير الحدائق،
وت ـك ـث ـي ــف ثـ ـق ــاف ــة ال ـت ـخ ـض ـيــر
وال ـت ـش ـج ـي ــر وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
البيئة ،وفيما يلي التفاصيل:
ب ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ــة ،قـ ـ ــالـ ـ ــت م ــرشـ ـح ــة
ج ـم ـع ـيــة ال ـش ـع ــب ال ـت ـعــاون ـيــة
هـيــا ال ـم ـقــرون ،إن المتغيرات
السياسية واالقتصادية تؤكد
أهمية دور قطاع التعاونيات
فـ ــي ت ــأم ـي ــن ال ـس ـل ــع وال ـ ـمـ ــواد
الغذائية واالستهالكية ،وذلك
ً
ك ـ ـ ــان واض ـ ـ ـحـ ـ ــا خ ـ ـ ــال الـ ـغ ــزو
العراقي الغاشم للكويت عام
 ،١٩٩٠وك ــذل ــك خ ــال جــائـحــة
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،إذ أث ـ ـ ـبـ ـ ــت قـ ـط ــاع
الجمعيات التعاونية أهميته
فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد ال ـس ـل ــع وال ـ ـمـ ــواد
للمواطنين والمقيمين ،ومن
هـ ـ ــذا ال ـم ـن ـط ـل ــق فـ ـ ــإن ت ـطــويــر
هذا القطاع ينبغي أن توازيه
محاربة الفساد واستمرارية
ذلك وديمومته.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـقـ ــرون «ف ــي
ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب بـ ـ ــالـ ـ ــذات
أطـمــح ،فــي حــال وصــولــي إلى
م ـج ـلــس اإلدارة ،أال تـقـتـصــر
خدمات الجمعية على خدمة
س ـك ــان الـمـنـطـقــة ،ب ــل ستمتد

ضرورة تغيير
الثقافة التي
تستنكر دخول
المرأة إلدارة
«التعاونيات»
المقرون

إ لــى جميع المناطق القريبة؛
لتعظيم أر ب ــاح المساهمين».

تمكين المرأة
وقـ ـ ــالـ ـ ــت« :ج ـ ـ ـ ــاء ت ــرش ـح ــي
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ل ـت ـم ـك ـي ــن دور
المرأة في المجال االقتصادي
ب ـ ــال ـ ــذات ،الس ـي ـم ــا أنـ ـن ــي أرى
عزوف النساء عن الترشح في
الجمعيات التعاونية ،وأتمنى
أن تـصــل رســال ـتــي ،م ــن خــال
نجاحي بإذن الله ،بقدرة المرأة
على الوصول إلى هذا المجال،
والعمل في المجال االقتصادي
والتعاوني» ،مضيفة أن الثقافة
الـ ـع ــام ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـن ـكــر عـلــى
المرأة دخولها لمجلس اإلدارة
يجب أن تتغير ،فالمرأة وصلت
إلــى مجلس األم ــة ،وأصبحت
قاضية.
و ت ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــت أن أ هـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
اسـتـمــراريــة قـطــاع الجمعيات
التعاونية بالكويت تكمن في
تطوير منظومته ،وإصالحها،
وتعزيز الشفافية والحوكمة
فيها ،ومحاربة الفساد.
وأك ــدت« :فــي حــال وصولي
إ ل ـ ــى م ـج ـل ــس اإلدارة أ ت ـم ـنــى

تكوين فريق عمل مع األعضاء،
وأن يـ ـ ـت ـ ــم ت ـ ـق ـ ـس ـ ـيـ ــم ا لـ ـعـ ـم ــل
ومسؤولياته بيننا ،ومن بين
هــذه المسؤوليات أطـمــح إلى
تشكيل فريق إلعادة الحدائق
ال ـع ــام ــة وت ـخ ـض ـيــر وتـشـجـيــر
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة ،حـتــى تكون
ال ـ ـحـ ــدائـ ــق ال ـ ـعـ ــامـ ــة م ـت ـن ـف ـســا
أله ــال ــي ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن أط ـفــال
وك ـ ـبـ ــار ال ـ ـسـ ــن ،وحـ ـت ــى ن ـعــزز
حماية البيئة».

العنصر النسائي
من جانبها ،قالت مرشحة
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ــروض ـ ـ ــة وحـ ــولـ ــي
ص ـ ـبـ ــا خ ـ ــر يـ ـ ـب ـ ــط ،إن « سـ ـب ــب
خ ـ ــوض ـ ــي لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات هــو
شـعــوري بــأن هـنــاك احتياجا
للعنصر النسائي للتعامل مع
المساهمين بعد تجربتي في
التطوع اثناء ازمة كورونا ،إذ
كنا فــي فـتــرة الحجر الجزئي
والـكـلــي ن ـقــوم بـمـســاعــدة أهــل
ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن خـ ــال تــوصـيــل
السلع والمواد الغذائية إليهم».
وت ــابـ ـع ــت خ ــريـ ـب ــط« :وك ـ ــان
ب ـع ــض أهـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة يـ ــرون

المساهم
يحتاج إلى
الخدمة
وجودتها ال
توزيع أرباح
آخر العام فقط
الكندري

أخوض
االنتخابات
لشعوري بأن
ً
هناك احتياجا
للعنصر النسائي
للتعامل مع
المساهمين
خريبط
سـهــولــة الـتـعــامــل مــع الـنـســاء،
ون ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض
ان ـت ـخــابــات الـجـمـعـيــة ،فـبــدأت
الـفـكــرة تتبلور بعد ذلــك لدي
وقررت خوضها» ،موضحة أن
شـعــارهــا فــي االنـتـخــابــات هو
االل ـتــزام بالتطوير« ،وســأركــز
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ــن
االفكار للجمعية ،على سبيل
المثال خدمة self checkout
والعربات الذكية».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــض
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـفـ ـي ــد
الـمـســاهـمـيــن غ ـيــر ال ـم ـتــوافــرة
ف ــي الـجـمـعـيــة ،الف ـتــة إل ــى أنــه
رغم أن نسبة األرباح عالية في
الجمعية فإنها تفتقد لخدمة
 self checkoutوا لـ ـع ــر ب ــات
الذكية.
وأكـ ـ ــد أنـ ـه ــا س ـت ــرك ــز أي ـضــا
عـلــى االه ـت ـمــام بـ ــذوي الـهـمــم،
وأن يـكــون لهم تسهيالت في
الجمعية مــن نــاحـيــة الــدخــول
والـخــروج وغيرها من األمــور
التي تتناسب معهم.

سوء الخدمات
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أوضـ ـح ــت

م ــرشـ ـح ــة ج ـم ـع ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـم ـب ــارك م ـن ــال الـ ـكـ ـن ــدري ،أن
«فكرة الترشح كانت تراودني
منذ فترة بعيدة ،فعندي بعض
الرؤى واالستراتيجيات التي
ستكون في مصلحة المنطقة»،
الفتة إلى أن «عبدالله المبارك
مـنـطـقــة ج ــدي ــدة ل ـكــن لــأســف
ت ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
واالفتقار إلى الجودة المقدمة
للمستهلكين ،وهذا ما حفزني
لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـعـ ـم ــل شـ ـ ـ ــيء ج ـيــد
للمنطقة».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدري أن
«دور ال ـمــرأة غــائــب فــي مجال
إدارات الجمعيات التعاونية،
وبــاع ـت ـقــادي أن ال ـم ــرأة يمكن
أن تكون لها بصمة إيجابية
ف ــي م ـجــالــس اإلدارات ،وه ــذا
هـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدف مـ ـ ـ ــن خـ ــوضـ ــي
لالنتخابات ،كما أنني سأركز
ع ـلــى االه ـت ـم ــام بـ ــذوي الـهـمــم
لـ ـيـ ـك ــون لـ ـه ــم ت ـس ـه ـي ــات فــي
الجمعية».
وأ ع ــر ب ــت عــن نيتها العمل
م ــن أج ـ ــل ال ـع ـم ــل واإلص ـ ـ ــاح،
وال م ـجــال للعمل للمصلحة
الشخصية ،مبينة أن «ا لـيــوم
نرى األغلب يتكلم عن مجالس

إدارات ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات ع ـل ــى
أنـ ـه ــا ل ـت ـخ ـل ـيــص ال ـم ـعــامــات
والمصالح الشخصية ،وهذه
ثـقــافــة أصـبـحــت س ــائ ــدة لــدى
الناس» ،مضيفة «كنت أتساءل
كـثـيــرا :ل ـمــاذا يــدفــع الشخص
مبالغ باآلالف حتى يتمكن من
الوصول إلى كرسي االدارة؟».
وتـســاء لــت« :لـمــاذا ال تكون
لــدي ـنــا مـكــافـحــة ف ـســاد إداري
في مجالس إدارات الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة؟ ول ـم ــاذا ال يـكــون
لدينا حوكمة؟ ولـمــاذا ال يتم
تمكين المرأة في هذا المجال
لتضع بصمة وتكون مساندة
وشريكة للرجل؟».

ال ال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة».
وأض ـ ــاف ـ ــت «قـ ـ ـ ــررت خ ــوض
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ألن ـ ـنـ ــي أش ـع ــر
باالنتماء لمنطقتي ،وال مانع
من أن أضع يدي بيدك ونعمل
من أجل المساهم ،فالمساهم
شريك في الجمعية وله نسبة
من األمــوال الموجودة» ،الفتة
إ لــى أن المساهم يحتاج إلى
الـ ـخ ــدم ــة وجـ ــودت ـ ـهـ ــا ،ول ـيــس
فقط توزيع أرباح آخر السنة،
فـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاذا ال نـ ـ ـع ـ ــزز الـ ـج ــان ــب
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي فــي
المنطقة؟ ولماذا ال نخرج عن
المألوف؟».

صعوبات
وفيما يتعلق بالصعوبات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي واجـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ــارت
الكندري إلى بعض االحاديث
ال ـتــي خــاضـتـهــا م ــع الـبـعــض،
وقـ ــالـ ــت «ه ـ ـنـ ــاك ح ــدي ــث وج ــه
إلي من أحدهم عن أنني امرأة
نازلة في منطقة قبلية ،مؤكدة
ً
«اننا جميعا كويتيون ،ونحن
إخ ــوان فــي الـعـمــل ،ويـجــب أن
يكون همنا المصلحة العامة

سأركز على
االهتمام بذوي
الهمم وأن يكون
لهم تسهيالت
في الجمعية
خريبط

ً
«الصحة» :عالج للثعلبة المستعصية قريبا

«الصحة» :االلتزام بالعادات الوقائية يعزز السالمة

الالفي 3 :آالف حالة تسجل في البالد سنويا

●خاجة لـ ةديرجلا  :نسب التطعيم العالية خففت حدة إصابات «كورونا»
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●

عادل سامي

زفــت رئيسة مجلس أقسام
األم ـ ــراض الـجـلــديــة ف ــي وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة د .أط ـ ـ ـ ـ ــال الـ ــافـ ــي
بشرى ســارة لمرضى الثعلبة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـصـ ـي ــة ،بـ ـت ــأكـ ـي ــده ــا
ق ــرب ط ــرح ع ــاج نــاجــع جديد
للمرض ،بعد اعتماده رسميا
مــن قبل هيئة ال ــدواء والـغــذاء
األميركية .FDA
وقــالــت الــافــي فــي تصريح
صحافي إن مركز أسعد الحمد
لألمراض الجلدية في منطقة
الصباح التخصصية استقبل
 485حالة ثعلبة في عام ،2021
الف ـت ــة إل ــى أن م ــرض الـثـعـلـبــة
ينتشر فــي الـكــويــت مـثــل دول
ال ـع ــال ــم ،ح ـيــث ت ـس ـجــل ال ـبــاد
نحو  3آالف حالة سنويا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ــدواء
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ي ـ ــؤخ ـ ــذ عـ ـ ــن ط ــري ــق

ال ـف ــم ،وت ــم اج ـت ـيــازه ونـجــاحــه
فــي االخـتـبــارات السريرية في
جميع مراحلها الـثــاث ،الفتة
إل ــى أن ــه يـشـكــل ط ـف ــرة نــوعـيــة
ف ــي عـ ــاج هـ ــذا الـ ـم ــرض ال ــذي
طالما استعصى معه العالج
مع وجود خيارات عالجية لم
يحصل أي منها على مصادقة
هيئة الدواء والغذاء األميركية.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــي أنـ ـه ــا
تتطلع ألن ي ـكــون ه ــذا ال ــدواء
بـشــرى لـمــرضــى الثعلبة على
أن ي ـت ــم ت ـس ـج ـي ـلــه ق ــري ـب ــا فــي
وزارة الصحة ليتسنى عالج
المرضى.
وذكرت أن «الثعلبة الشاملة»
معد ،يحدث
مرض مناعي غير ٍ
ف ــي م ـخ ـت ـلــف األع ـ ـمـ ــار إال أن ــه
أكـثــر شـيــوعــا فــي ســن  15إلــى
 29عاما ،ويتباين من شخص
إلــى آخــر ،موضحة أنــه يسبب
تساقط الشعر من فروة الرأس،

أطالل الالفي
وفي أماكن أخرى من الجسم.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ــاف ــي أنـ ــه ال
يــوجــد سـبــب رئـيــس لـحــدوث
الثعلبة الشاملة ،إنما قد يكون
السبب وراثيا ،إذ إن  20%من
المصابين بالثعلبة الشاملة
ك ــان لــديـهــم أقــربــاء مصابون
ب ــالـ ـثـ ـعـ ـلـ ـب ــة ،كـ ـم ــا أن ب ـعــض
األبحاث يشير إلى أن السبب
قد يكون مناعيا.

•

أكد رئيس اللجنة االستشارية
ل ـمــواج ـهــة «ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــي وزارة
ال ـص ـحــة د .خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه أن
«ارتداء الكمام في الحل والترحال
يعزز سالمتك واآلخرين».
ودع ــا ال ـجــارال ـلــه ،ف ــي تـغــريــدة
على حسابه بـ «تويتر» إلى االلتزام
ً
باتباع العادات الوقائية ،حفاظا
على سالمة الوضع الصحي في
البالد ،واستقراره.
وش ــدد عـلــى ض ــرورة الـحــرص
على اتباع العادات الوقائية ومنها
ً
ارت ــداء الكمام الطبي ،خصوصا
ً
من يعاني أعراضا تنفسية ،وعند
مخالطة كـبــار الـســن والـمــرضــى،
ً
وم ــن لــديــه نـيــة الـسـفــر ،الف ـتــا إلــى
ضــرورة إجــراء مسحة الــ PCRقبل
المغادرة لبعض الدول ومن بينها
السعودية ألداء فريضة الحج.

ً
«كان» تكرم ماما أنيسة تقديرا
لمساهماتها في تنشئة األجيال
الصالح :إعالمية التزمت بقيم المجتمع وزرعت األمل في أطفالنا
●

عادل سامي

أعرب رئيس مجلس إدارة
ال ـح ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـتــوعـيــة
ب ــا ل ـس ــر ط ــان ( كـ ـ ــان) د .خــا لــد
الصالح عــن فخره وا عـتــزازه
ب ـت ـكــريــم ال ـح ـم ـلــة لــإعــام ـيــة
القديرة ماما أنيسة ،واصفا
مـ ـ ـش ـ ــواره ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي «ن ـج ـح ــت
خ ــال ــه فـ ــي ت ـع ـل ـي ــم أب ـن ــائ ـن ــا
الـقـيــم اإلن ـســان ـيــة والــروح ـيــة
والـتـعـلـيـمـيــة بــأنــه ع ـطــاء بال
ح ــدود ،ســا هــم فــي تنشئة أa
جـيــال عــدة بمفاهيم وطنية
خدمت المنظومة االجتماعية
فــي ال ـبــاد فــي كــافــة مـنــاحــي
الحياة».
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح إل ـ ــى
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي واج ـه ـت ـهــا
م ــام ــا أن ـي ـس ــة الس ـي ـم ــا عـلــى
صـعـيــد وصــول ـهــا ك ـم ــرأة في
بداياتها ،معتبرا أن نجاحها
بـ ـمـ ـث ــاب ــة تـ ــرج ـ ـمـ ــة ح ـق ـي ـق ـيــة
ل ـل ـم ـص ـط ـلــح ال ـ ــرائ ـ ــج حــال ـيــا
«تمكين المرأة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــان م ــن
ا لـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب أن تـ ـ ـش ـ ــق ا م ـ ـ ـ ــرأة
ط ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا وسـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال
والـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع وت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرع ف ــي

وأوضـ ــح ال ـجــارال ـلــه أن عــدوى
متحورات «أوميكرون» المرصودة
ً
ً
ً
عالميا وخليجيا ومحليا متوقعة
بــال ـتــزامــن م ــع االن ـف ـت ــاح وحــركــة
ً
الـسـفــر ،مضيفا أن ــه مــع االرت ـفــاع
النسبي لـمــؤشــرات ال ـعــدوى ،فإن
تعديل بعض ال ــدول لالحترازات
الوقائية ينسجم مع استراتيجية
الـتـكـيــف ح ـتــى ف ــي ظ ــل اس ـت ـقــرار
اإلشغال السريري.

ارتفاع االصابات
مــن جهتها ،أك ــدت استشارية
ال ـج ــراح ــة ال ـعــامــة ف ــي مستشفى
مبارك الكبير د .فاطمة خاجة أن
االرت ـف ــاع الـنـسـبــي الـمـلـحــوظ في
عدد إصابات «كوفيد  »19مجددا
يعود إلى االنفتاح والتحرر التام

من اإلجراءات االحترازية.
وش ــددت خاجة فــي تصريح لـ
«ال ـجــريــدة» على أن أغـلــب حــاالت
اإلصـ ــابـ ــات ال ـحــال ـيــة خـفـيـفــة وال
تـحـتــاج إل ــى دخ ــول المستشفى،
وذل ــك بـفـضــل ال ـلــه وال ـتــوســع في
التطعيمات ،إذ إن نسبة التطعيم
في الكويت وصلت إلى أكثر من 85
في المئة واقتربت بذلك كثيرا من
المناعة المجتمعية.
وذكــرت أن النسبة العالية من
التطعيمات هي السبب الرئيس في
هــذا التحول في حــدة اإلصــابــات،
مؤكدة أن الجهات المعنية تقوم
بعملية ال ـمــراق ـبــة وال ـتــرصــد مع
التزايد في عدد الحاالت (وإن كان
أغلبها خفيفة).
ً
وردا على سؤال حول اإلجراءات
التي يتعين على المجتمع اتباعها

الستقرار الوضع الوبائي وإبقائه
على المستوى المنخفض ،شددت
خاجة على ض ــرورة الـحــرص في
ال ـمــرح ـلــة ال ــراه ـن ــة ع ـلــى االل ـت ــزام
بارتداء الكمام في األماكن المغلقة
وال ـمــزدح ـمــة ،السـيـمــا فــي وجــود
ك ـبــار ال ـســن واألط ـف ــال وأص ـحــاب
المناعة الضعيفة.
وأك ــدت ض ــرورة الـحــرص على
تـلـقــي الـتـطـعـيـمــات واستكمالها
بالجرعة الثالثة في ظل تحورات
«أوميكرون» والتي تستلزم تلقي
الجرعة الثالثة للوصول لمفهوم
التحصين األكمل.
جــديــر بــالــذكــر أن ع ــدد متلقي
الجرعة التعزيزية من المواطنين
والمقيمين بلغ أكـثــر مــن مليون
و 340ألـ ـ ـف ـ ــا ،فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـلـ ــغ عـ ــدد
ال ـم ـح ـص ـن ـي ــن ب ــالـ ـك ــام ــل بـتـلـقــي

فاطمة خاجة
ً
جرعتين نحو  3ماليين و 318ألفا
وبنسبة  85في المئة ،فيما تلقي
جرعة واحدة من التطعيم الواقي
مــن مــرض «كوفيد  3 »19ماليين
و 430ألفا و 542شخصا وبنسبة
 87.5في المئة.

إجراء  15عملية كبرى بالمنظار الجراحي
في مستشفى الجهراء
أ ع ـلــن ر ئ ـيــس قـســم ا ل ـجــرا حــة بمستشفى
ا لـ ـجـ ـه ــراء د .م ـح ـم ــد ا ل ـج ـس ـم ــي إ ج ـ ـ ــراء 15
عملية كبرى بالمنظار الجراحي ،قام بها
فريق الجراحة بمشاركة الطبيب الزائر من
مصر د .أحمد شكري المختص بالمناظير
وجراحات األورام والسمنة.
وق ــال الـجـسـمــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي،
إن بـعــض ه ــذه الـعـمـلـيــات تــم إج ــراؤه ــا في
ال ـس ــاب ــق خ ـ ــارج الـ ـك ــوي ــت ،م ــا ي ـت ـب ـع ـهــا مــن
معاناة للمرضى وذويهم من السفر والغربة
وتكاليفها الباهظة.

وأوضح أن إجراء ها بوجود أطباء زوار
ذوي خبرة عالمية وو جــود ذوي المرضى
يعطي للمرضى را حــة نفسية ،و كــذ لــك لها
آ ثــار إيجابية مــن خــال ا لـتـعــاون المتبادل
واكتساب الخبرات وتقليل معاناة السفر
والتكلفة المالية على الدولة.
وذ ك ــر أن د .أ ح ـمــد ش ـكــري ق ــام بمعاينة
الـعــديــد مــن الـحــاالت الـجــراحـيــة ،وتــم خالل
زيارته تبادل االستشارات واآلراء وتحديد
طرق العالج المناسبة.

أنشطة إنسانية مكثفة للهيئات الكويتية
ً
تزامنا مع فصل الصيف واقتراب عيد األضحى

جانب من تكريم ماما أنيسة
م ـجــال ـهــا ب ـه ــذا ال ـش ـكــل ،وفــي
نفس الوقت تحافظ على قيم
المجتمع وتزرع حب األخالق
وال ـق ـي ــم ف ــي ن ـف ــوس ال ـبــراعــم
الصغيرة.
بدورها ،عبرت ماما أنيسة
ع ــن ش ـكــر هــا وا م ـت ـنــا ن ـهــا لما
قدمته حملة « كــان» للتوعية

بسرطان األطفال ،مشيرة إلى
أن م ــا قــد م ـتــه ا ل ـح ـم ـلــة شــيء
كبير ،تتحدث عنه كل الناس.
وم ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،عـ ـب ــرت د.
حصة الشاهين عن فرحتها
بلقاء مــا مــا أنيسة ا لـتــي كان
تــأ ث ـيــر هــا ع ـلــى أ ب ـن ــاء جيلها
غير محدود.

وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «ك ـل ـمــات
مـ ــامـ ــا أنـ ـيـ ـس ــة س ــاهـ ـم ــت فــي
تكوين معتقداتنا الوطنية،
وشعرنا معها بحب الوطن
وضرورة تقديم الكثير له».

مع دخول فصل الصيف وقرب حلول
عـيــد األض ـحــى الـمـبــارك كثفت الهيئات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة أن ـش ـط ـت ـهــا
اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـ ـمـ ــؤازرة ال ـم ـح ـتــاج ـيــن فــي
ً
مختلف أصقاع العالم حرصا منها على
مالمسة الحاجات اإلنسانية واالستجابة
ً
الـفــاعـلــة معها تــرسـيـخــا لسياسة دولــة
الكويت فــي هــذا المجال والمتمثلة في
ً
إغــاثــة كــل محتاج أينما كــان بعيدا عن
المحددات الجغرافية والدينية والعرقية.
وفي هذا اإلطار ،وبمناسبة قرب حلول

عيد األضـحــى الـمـبــارك ،أعلنت جمعية
الهالل األحمر توزيع كسوة عيد األضحى
على  2200أسرة محتاجة داخل الكويت
مسجلة بكشوفات الجمعية.
ً
وأطلقت الهالل األحمر أيضا مشروع
(سقي الهالل) والذي يستهدف توزيع 13
ألف عبوة من المياه الباردة على العمال
فــي ع ــدد مــن الـمــواقــع والـمـنـشــآت داخــل
البالد ويستمر حتى  16أغسطس المقبل.
ب ـ ــدوره ـ ــا ،اف ـت ـت ـحــت ج ـم ـع ـيــة الـشـيــخ
عبدالله النوري الخيرية ومسؤولون في

السلطة المحلية بمحافظة (حضرموت)
اليمنية مجمع الدكتورة ريما الصوان
التعليمي الصحي الذي يستفيد منه 20
ألف شخص في مديرية (تريم).
وم ـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـب ـع ـثــة
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر
بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور
عمر عودة في تصريح له أن دولة الكويت
ً
قدمت نموذجا لعطاء إنساني ال حدود
ً
ً
له وأرست نهجا متفردا في تقديم العون
واإلغاثة إلى المستحقين.

برلمانيات
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«البترول» :عالقة التحاسب مع الدولة ال تخدم
استراتيجياتنا للعمل بأسلوب تجاري

ارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط من  1.3إلى  2.6دينار في  10سنوات
علي الصنيدح

زيادة كلفة
اإلنتاج بسبب
أعمال النمو
والتوسع وكثرة
صيانة المنشآت
النفطية لتقادم
عمرها
فوائد التمويل
المستردة
بمنزلة تعويض
للمؤسسة
وأحقيتها
تتوافق مع
المنظومة
التجارية التي
أنشئت على
أساسها

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ــؤسـ ـس ــة
ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة عــن ارتـفــاع
تكلفة متوسط إنـتــاج البرميل
إلـ ـ ـ ــى ض ـ ـعـ ــف قـ ـيـ ـمـ ـت ــه فـ ـ ــي 10
سـنــوات مــن  1.3ديـنــار إلــى 2.6
دينار ،أكدت أحقيتها في فوائد
التمويل المستردة بما يتوافق
مع مرسوم إنشائها ،وبينت أن
العالقة التحاسبية القائمة بين
الـمــؤسـســة وال ــدول ــة ف ــي مـجــال
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
ال تساعد المؤسسة على العمل
بأسلوب تـجــاري ،وال تخدمها
ف ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــط وتـحـقـيــق
األهداف االستراتيجية.
وقالت المؤسسة ،في مذكرة
رد ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ـ ــؤال لـ ـلـ ـن ــا ئ ــب د.
عبدالعزيز الصقعبي ،حصلت
«ال ـج ــري ــدة» عـلــى نـسـخــة منها،
إن األس ـبــاب الرئيسية لــزيــادة
تكلفة إنتاج البرميل بالكويت
خالل السنوات الماضية يرجع
إلى النمو والتوسع في أنشطة
االستكشاف واإلنتاج ،من خالل
الدخول في مجاالت جديدة من
ح ـيــث أنـ ـ ــواع ال ـن ـف ــوط والـ ـغ ــاز،
ك ـمــا أن ت ـق ــادم ع ـمــر الـمـنـشــآت
يتطلب زيادة عمليات الصيانة
للمحافظة على سالمتها ،عالوة
ع ـل ــى تـ ـق ــادم ب ـع ــض ال ـم ـكــامــن،

وارتـ ـف ــاع نـسـبــة إن ـت ــاج الـمـيــاه
منها.

تكلفة اإلنتاج
وع ــن ال ـع ـنــاصــر ال ــداخ ـل ــة في
تـكـلـفــة إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ،بـيـنــت أن
ه ــذه الـعـنــاصــر تتضمن روات ــب
ومزايا العاملين ،وتكلفة العقود
مثل عقود الصيانة والتشغيل
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات وع ـ ـقـ ــود ال ـع ـم ــال ــة،
وتكلفة ال ـمــواد وال ـمــرافــق ،مياه
وكـهــربــاء والـمـصــروفــات العامة
واإلهالك ،ويتم تنظيم التحاسب
عن تلك التكاليف بين مؤسسة
البترول الكويتية ووزارة النفط،
مــن خ ــال الـقــوانـيــن والمراسيم
الـمـنـظـمــة ل ــذل ــك ،وهـ ــي :مــرســوم
إنشاء مؤسسة البترول الكويتية
رقـ ــم  6ل ـس ـنــة  ،1980وم ــرس ــوم
األسس المالية المتعلقة بتسويق
النفط الخام والغاز العائد للدولة
الصادر في  17يناير  1981المادة
 ،3مضيفة أن ـهــا ت ـقــوم بــإرســال
تقرير األداء المالي المجمع في
نهاية كــل ربــع سنة مالية ،وفي
ن ـهــايــة ال ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ــذي
يتضمن جــدوال تفصيليا يبين
عناصر مصروفات االستكشاف
واإلنتاج للنفط الخام والغاز.

وبشأن صدور قرار من مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــإزال ــة ف ــوائ ــد التمويل
المستردة مــن تكاليف اإلنـتــاج،
وص ـ ــدور قـ ــرار الح ــق بـضــم هــذا
العنصر إلى تكلفة االنتاج ،ورأي
المؤسسة في الموضوع ،أفادت
ب ــأن ال ـمــرســوم ب ـقــانــون بــإنـشــاء
مؤسسة البترول الكويتية رقم
 6لسنة  1980نظم العمل فيها،
وقــد راعــى المشرع أن تكون لها
شـخـصـيــة اع ـت ـب ــاري ــة مـسـتـقـلــة،
وتــدار على أسس تجارية ،ولها
مـيــزانـيــة مستقلة ع ــن مـيــزانـيــة
الدولة ،تعد على نمط الميزانيات
الـتـجــاريــة ،وبـيــن ه ــذا المرسوم
بـ ـق ــان ــون الـ ـع ــاق ــة الـتـحــاسـبـيــة
ب ـيــن ال ـمــؤس ـســة والـ ــدولـ ــة فيما
ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـش ــاط االس ـت ـك ـش ــاف
واإلنـ ـت ــاج داخـ ــل ال ـكــويــت ،حيث
تـقــوم المؤسسة ب ــدور المشغل
فقط لهذا النشاط من خالل آلية
م ـع ـي ـنــة ونـ ـظ ــام ل ـل ـت ـحــاســب تم
ت ـحــديــده وف ــق م ــرس ــوم األس ــس
المالية للتحاسب بين المؤسسة
والدولة وكل القرارات واالتفاقيات
المرتبطة بذلك.
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت« :ح ـ ـسـ ــب م ــرس ــوم
األســس المالية تقوم المؤسسة
ب ـ ـت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل وإدارة نـ ـ ـش ـ ــاط
االستكشاف واالنـتــاج ،وتسترد

مصروفات التشغيل من الدولة
بالكامل ،بينما تقوم المؤسسة
ب ــالـ ـص ــرف عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الرأسمالية المرتبطة بالنشاط،
وتسترد قيمة مــا تــم صرفه من
خالل قسط االستهالك السنوي
على مدى زمني طويل يصل الى
 25سنة ،أي أن ما تم صرفه من
مـبــالــغ طــائـلــة ال يـتــم اس ـت ــرداده
بالكامل اال بعد مضي كــل هذه
الفترة الزمنية ،وتم توقيع اتفاقية
بين المؤسسة ووزارة النفط في
 1982/7/1لـضـمــان اسـتـمــراريــة
عمل المؤسسة وفــق المنظومة
التجارية».

فوائد التمويل
وتــرى أحقيتها في الحصول
على تلك الفوائد لتوافق ذلك مع
المنظومة التجارية التي أنشئت
ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،وم ــا أي ــده ــا من
قوانین ومراسيم لتنظيم أعمالها
وإعـطــائـهــا الـصـبـغــة الـتـجــاريــة،
خــاصــة أن الـعــاقــة التحاسبية
القائمة بين المؤسسة والدولة
ف ــي م ـج ــال اس ـت ـك ـشــاف وإن ـت ــاج
النفط والغاز ال تساعد المؤسسة
ع ـلــى ال ـع ـمــل بــأس ـلــوب ت ـج ــاري،
وال يخدمها فــي تنفيذ الخطط

وتحقيق األهداف االستراتيجية،
كونها ال تحقق الـتــوازن بين ما
تتحمله الـمــؤسـســة م ــن صــرف
على أصول اإلنتاج واالستكشاف
وما يتم تعويضها عنه من قبل
الـ ــدولـ ــة ،لـ ــذا كـ ــان وج ـ ــود فــوائــد
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــا ل ـض ـم ــان
ال ـس ـيــولــة ال ـم ـنــاس ـبــة ،وال ـجــديــر
ب ــال ــذك ــر أن ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى
للبترول ضمن قــراره رقم 124/1
( )2021/1أكــد أحقية المؤسسة
بالحصول على فوائد التمويل
المستردة.
وعـ ـ ـ ـ ــن تـ ـشـ ـكـ ـي ــل ف ـ ــري ـ ــق م ــن
ال ـمــؤس ـســة وال ـج ـه ــات المعنية
إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ف ـ ـ ــي مـ ــرسـ ــوم
الـتـحــاســب ،وآخ ــر المستجدات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى الـ ـم ــوض ــوع،
أوضـ ـح ــت أن إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
مرسوم أسس التحاسب يتضمن
مرحلتين.

القدرة اإلنتاجية
وقـ ــالـ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة إن آخ ــر
المستجدات يمكن إيجازها فيما
ي ـلــي :ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن المرحلة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ،وت ـم ــت
مناقشة مخرجاتها مع قيادات
وزارت ــي النفط والمالية ،وتمت

تكلفة إنتاج النفط الخام الفعلية على أساس القدرة اإلنتاجية متضمنة فوائد التمويل المستردة

السنة المالية إجمالي تكلفة اإلنتاج متضمنة فوائد التمويل المستردة (ألف د.ك) متوسط تكلفة إنتاج النفط للبرميل الواحد (دينار /برميل)
1.354
1.573.582
2012/2011
1.544
1.761.315
2013/2012
1.603
1.845.092
2014/2013
1.741
1.899.503
2015/2014
1.739
1.862.813
2016/2015
1.833
2.051.027
2017/2016
2.077
2.346.630
2018/2017
2.159
2.282.888
2019/2018
2.608
2.666.582
2020/2019
2.582
2.599.124
2021/2020

السويط يسأل الفارس عن رقابة
«النفط» على شركات تزويد الوقود
ً
قــدم النائب ثــامــر السويط س ــؤاال إلــى نــائــب رئـيــس مجلس
الـ ــوزراء وزي ــر الـنـفــط وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء د.
محمد الفارس ،حول رقابة مؤسسة البترول على شركات تزويد
الوقود ،وقال :ما إجــراء ات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط
أو المؤسسة على تلك ا لـشــر كــات فيما يتعلق بعمليات بيع
البنزين والديزل؟ وكم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها
القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول
الوطنية الكويتية؟
وأضاف السويط  :هل رصدت الوزارة أي تجاوزات مالية
وقانونية على عمل شــر كــات محطات ا لــو قــود ا لـخــا صــة؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب ،فما اإل جــراء ات المتخذة من ا لــوزارة
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن؟ وم ــا ال ـف ــائ ــدة ال ـتــي ت ـعــود ع ـلــى ال ــدول ــة من
تخصيص محطات الوقود؟ وكم تبلغ قيمة اإليراد المترتب
على ذلك؟ وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة
لتلك المحطات؟

عبدالله المضف
للشريعان :ما أسعار
السلع الغذائية
ومخزون الدواجن؟

عبدالله المضف

قـ ـ ـ ــدم ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف س ـ ـ ـ ـ ـ ــؤاال ل ـ ــوزي ـ ــر
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة فـهــد
ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــان ،ب ـ ـشـ ــأن ضـبــط
أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع ال ـغ ــذائ ـي ــة،
حيث قال :بناء على الظروف
االقتصادية والتجارية التي
تـمــر بـهــا الـمـنـطـقــة بموجب
التداعيات العالمية ونقص
الـمــواد الغذائية ،هــل يوجد
قرار صادر من وزارة التجارة
والصناعة بتثبيت األسعار؟
إذا كــانــت اإلجــابــة اإليـجــاب
ف ـي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي ب ـص ــورة
ض ــوئ ـي ــة مـ ــن ال ـ ـق ـ ــرار ،وه ــل
ي ــوج ــد لـ ــدى الـ ـ ـ ــوزارة فــريــق
رصــد لضبط أسـعــار السلع
الـغــذائـيــة؟ وفــي حــالــة زيــادة
األس ـ ـع ـ ــار ،ف ـم ــا اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـت ـخــذة لـضـبــط زيــادت ـهــا
تجاه الشركات الموردة؟

الموافقة على مخرجات الدراسة
والمضي قدما بالمرحلة الثانية،
مع األخذ في االعتبار مالحظات
وزارة المالية ،وتم عرض نتائج
المرحلة األولى على مجلس إدارة
المؤسسة فــي  7نوفمبر ،2021
والذي رفع الموضوع بدوره الى
المجلس األعلى للبترول للموافقة
ع ـل ــى ن ـت ــائ ــج ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ــى
والبدء بالمرحلة الثانية ،وال يزال
الموضوع بانتظار موافقته.
واك ـ ـ ـ ـ ــدت أن ل ــديـ ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـك ــاف ـي ــة ع ـل ــى رف ــع
اإلنتاج الفعلي في ظل األوضاع
العالمية غير المستقرة ،والطلب
المتزايد على النفط الخام ،كما أن
المؤسسة تعمل وبشكل مستمر
على إنجاز العديد من المشاريع
الـ ـت ــي مـ ــن ش ــأن ـه ــا رف ـ ــع الـ ـق ــدرة
وص ـ ــوال ل ــإن ـت ــاج الـمـسـتـهــدف،
لتلبية أي زي ــادة مستقبلية في
ح ــال طلب ذل ــك مــن قبل منظمة
الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وعــن صــدور قــرار من مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ــرح ـي ــل أي زي ـ ـ ــادات

على تكلفة دع ــم الــوقــود للسنة
الـمــالـيــة ال ـتــال ـيــة ،ذكـ ــرت أن هــذا
الـقــرار ال يتماشى مــع المرسوم
بقانون رقم  6لسنة  1980بإنشاء
المؤسسة وفــق كتابها الموجه
لمجلس الوزراء في مارس ،2019
واقـ ـت ــرح ــت إیـ ـج ــاد آلـ ـي ــة أخ ــرى
لمعالجة ال ـت ـجــاوز ف ــي مــوازنــة
وزارة النفط نظير قيامها بدفع
فــرق الدعم للمؤسسة ،لما لذلك
مــن أثــر على انخفاض السيولة
المتاحة لدى المؤسسة ،وبالتالي
قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها
تجاه األط ــراف األخ ــرى ،السيما
ال ـم ـق ــرض ـي ــن ،وس ـ ـ ـ ــداد األرب ـ ـ ــاح
المستحقة للدولة والمقاولين
بشكل عام ،كما وجهت المؤسسة
ع ــدة كـتــب وم ــراس ــات لــوزارتــي
النفط والمالية ،لعقد اجتماعات
وم ـن ــاق ـش ــة ال ـح ـل ــول الـمـقـتــرحــة
لمعالجة الـمــوضــوع ،كما تمت
مخاطبة مجلس ال ــوزراء إلعادة
النظر بالقرار.
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محليات

ّ
ّ
«البا» تختتم الموسم الثاني بعد عام من الورش المكثفة واللقاءات الحوارية المتميزة

صورة جماعية تضم الشركاء والداعمين والمدربين وضيوف وطالب «الجوهر» البارزين

فهد الرمضان

البرنامج
ّ
يحقق نقلة
ّ
نوعية كبرى
بإضافة
التدريب
العملي في
قناة CNN
بالعربية

ّ
ـام مــن الـ ــورش ال ـتــدري ـبـ ّـيــة الـمـكــثـفــة
بـعــد ع ـ
وال ـل ـقــاء ات ٍ الـحـ ّ
ـواريــة الـمـتـمـ ّـيــزة والـتــدريـبــات
ّ
ّ
«أكاديمية لوياك للفنون
الميدانية ،اختتمت
ّ
للتدريب
– البا» ،فعاليات برنامج «الجوهر»
ُ
حفل أ قيم
اإل عــا مــي ،بموسمه الثاني ،خــال
ٍ
في فندق «فوربوينتس شيراتون» ،بحضور
ـدد مــن
شـ ــركـ ــاء الـ ـب ــرن ــام ــج وال ــداعـ ـمـ ـي ــن وعـ ـ ـ ـ ٍ
ّ
اإلعالميين
ضيوف «الجوهر» البارزين وكبار
ّ
المدر بين والطالب.
البرنامج الذي أتاح عبر الموسمين األول
وال ـث ــان ــي ،ألك ـثــر م ــن م ـئــة ط ــال ـ ٍـب م ــن الـكــويــت
ول ـب ـنــان وال ـب ـحــريــن وم ـص ــر ،ف ــرص ــة ال ـت ـ ّ
ـدرج
ع ـبــر م ــراح ــل تــدري ـبـ ّـيــة ع ــدي ــدة ،ت ـم ـ ّـرس عـبــره
ال ـ ـم ـ ـتـ ـ ّ
ـدربـ ــون فـ ــي فـ ـن ــون وم ـ ـ ـهـ ـ ــارات الـ ـح ــوار
اإلعالمي ،وفي أصول المهنة وطرق إتقانها
ّ
ب ــاحـ ـت ــراف ـ ّـي ــةٍ وتـ ـم ـ ّـي ــز .وق ـ ــد ت ــأه ــل ل ـل ـمــراحــل
طالب ُ ،بينهم
النهائية في هذا الموسم ،أربعة
ٍ
جنان نبعة وسهير الرفاعي ،بحيث أ تيحت
ّ
ّ
س
لـهـمــا ف ــرص ــة إت ـم ــام ت ــدري ـ ٍـب ع ـم ـلــي م ـت ـمــر ٍ
ضـمــن قـنــاة  CNNبــالـعــربـيــة ،إح ــدى الـقـنــوات
ّ
العالمية الرائدة.

ّ
اإلعالميين
تمكين

حافظنا
على مستوى
ّ
اإلعالميين
ّ
وركزنا على
ما ّ
تقدمه
ّ
الشخصيات
ّ
الريادية من
قيمة للدول
ٍ

ّ
دربنا أكثر
من مئة طالب
معظمهم
ّ
كويتيون
ومعهم
لبنانيون
وبحرينيون
ومصريون

السقاف

ـويـ ـت ــي
بـ ـع ــد الـ ـنـ ـشـ ـي ــدي ــن ال ــوطـ ـنـ ـيـ ـي ــن الـ ـك ـ ّ
واللبناني ،وترحيب مــن الطالبتين زنوبيا
ظ ــاه ــر وألـ ـط ــاف ال ـم ـط ـيــري ،ت ـحـ ّـدثــت رئـيـســة
ّ
فتوجهت
مجلس إدارة «البا» فارعة السقاف،
ب ــال ـش ـك ــر إل ـ ــى «ال ـ ـشـ ــركـ ــاء الـ ــذيـ ــن اس ـت ـط ـع ـنــا
الجوهر الثانية،
بفضلهم أن نجعل من سنة
ّ
ـازات
س ـنــة ال ـن ـق ـلــة ال ـك ـب ــرى ،وأن ن ـحــقــق إنـ ـج ـ
ٍ
نــوعـ ّـيــة فــي مـجــال تطوير الـبــرنــامــج وإضــافــة
وأدوات تــدر يـبـ ّـيــة مـهـ ّـمــة ج ـ ًّـد ا لتأهيل
روا ف ــد
ٍ
ّ
ّ
ّ
والعربية ،بأعلى
الكويتية
اإلعالمية
الكوادر
مستوى ممكن».
وعرضت السقاف مراحل ّ
تطور «الجوهر»،
ّ
ليتضمن ثالثة
«حيث أعدنا هيكلة البرنامج
مـسـتــويــات م ــن ال ـت ــدري ـ ًـب ،كـمــا زدن ــا ســاعــات
ا لـتــدر يــب ،وأضفنا ورشــا مكثفة فــي مهارات
ّ
الــل ـغــة ال ـعــرب ـيــة واإللـ ـق ــاء ،واب ـت ـكــرنــا بــرنــامــج
ّ
اإلعالمي ،حيث يتولى المرشد مقابلة
المرشد
ّ
الطالب المرشحين لالنتقال للمرحلة الثالثة
ّ
واألخـ ـي ــرة ،وه ــي مــرحـلــة ال ـجــوهــر الـمـتـمــكــن،
إذ ي ـح ـصــل ال ـم ـت ـ ّ
ـدرب ع ـلــى ف ــرص ــة ال ـتــدريــب
ّ
ا لـمـيــدا نــي ا لـمـكــثــف فــي قـنــاة  CNNبالعربية،
ّ
اإلقليمية
أو غيرها من القنوات التلفزيونية
ّ
المهمة».
ّ
وت ــاب ـع ــت« :اس ـت ـط ــاع ال ـبــرنــامــج أن يـحــقــق
ق ـف ــزة نــوعـ ّـيــة م ـهـ ّـمــة ف ــي مـ ـه ــارات وإم ـكــانــات
ا لـطــاب ،حيث ساهمت فــي تمكينهم أسماء
ّ
إع ــام ـ ّـي ــة الم ـ ـعـ ــة ،لـ ـك ــل م ـن ـه ــا تـ ــاريـ ــخ عــريــق
وبصمات واضحة في اإل عــام العربي .فكان
أن نجح «ا لـجــو هــر» فــي تأهيل أول د فـعــة من
ّ
ّ
اإلعالميين المتمكنين الجاهزين للعمل في
ّ
ّ
أ هـ ّـم وأكبر القنوات العربية والعالمية .كما
شخصيات
البرنامج على استضافة
حــرص
ٍ
ّ
ً
ري ـ ـ ّ
ـادي ـ ــةٍ ت ـم ــث ــل قـ ـ ــدوة ل ـل ـش ـبــاب ال ـع ــرب ــي فــي
َ
قيمهم وإ نـجــازا تـهــم .فـكــان أن حـظــي طالبنا
ّ
بأهمية السفيرة نبيلة
شخصيات ،
بمقابلة
ٍ
ّ
ال ـم ــا ،الـمـنــاضـلــة الـفـلـسـطـيـنـيــة لـيـلــى خــالــد،
ّ
ا لـبــرو فـســور المفكر العالمي جــورج صليبا،
سيدة اإل عــام العربي جـيــزال خــوري ،السيد
ابتهال
جاسم السعدون ،الدكتورة الناشطة ّ
الخطيب ،الشاعر الكويتي المناضل وضاح،
والـ ـ ــروائـ ـ ــي واإلع ـ ــام ـ ــي الـ ـمـ ـص ــري إب ــراهـ ـي ــم
عيسى».
وأ ع ــر ب ــت ر ئ ـي ـســة مـجـلــس إدارة «ال بـ ــا» عن
فخرها بتوقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــةُ ،ي ـح ـت ـس ــب م ــن خ ــال ـه ــا وح ـ ــدات
درا سـيــة لطالب برنامج «ا لـجــو هــر» ،مضيفة:
«اإلع ـ ـ ــام ّإم ـ ــا أن يـ ـك ــون ص ــان ـ ًـع ـ ًـا ل ـل ـس ــام أو
لـلـحــروبّ ،
وإم ــا أن يـكــون وسـيـلــة لبناء األمــم

بسام العثمان
ّ
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــوهـ ـ ــر» ال ـ ـ ـبـ ـ ــنـ ـ ــاء ة ،وال ـ ـش ـ ـكـ ــر مـ ــوصـ ــول
لـلـشـخـصـيــات الــوطـنـيــة والـعــربـيــة الـمــرمــوقــة
وا ل ـم ـمـ ّـيــزة ا ل ـتــي شــار كــت ا لـشـبــاب بخبراتها
ّ
العملية».
وتجاربها

ّ
إعالمية
عصارة تجارب

طالبة الجوهر ألطاف المطيري

َ
ّ
نوعية في
البرنامج أحدث نقلة
حياتنا وتعلمنا روح العمل
كفريق متكامل

ّ
طالبات «الجوهر المتمكن»

اإلعالمية رانيا برغوت

هدفنا تأمين فرص تدريبية راقية
إلكساب الكوادر مبادئ وأسس
اإلعالم

موسيقية ودروع تكريميةّ
ّ
فقرات
تحت إشــراف وتدريب مايسترو «البا»
يــوســف ب ـ ــارا ،ق ـ ّـدم ــت طــالـبــة «الب ـ ــا» مــريــم
ّ
موسيقية من التراث
عبدالرحمن مقطوعة
الشعبي اإلنكليزي ،بعنوان «،»Agincourt
ً
فأبحرت بالحضور بعيدا نحو عام ،1415
ّ
حـيــث مـعــركــة إنـكـلـتــرا  -فــرن ـســا ،لـتـحــول
ّ
المتميز على آلة البيانو ،صوت
بأدائها
ّ
نغمات تخلد االنتصار .وكانت
إلى
الحرب
ٍ
م ـعــزوفــة لـلـطــالــب آدم ع ـبــدالــرح ـمــن على
البيانو ،حيث انتقل بالزمن إلى عام ،1970
ّ
موسيقيةٍ عن الحب ،بعنوان «ال
بمقطوعةٍ
كاليفا» من تأليف إنيو موريكون.
ّ
ّ
الشابة في «البــا» من
وتألقت المواهب

راقص ،تحت إشراف وتدريب
عرض
خالل
ٍ
ٍ
ّ
األكاديمية ،تينا
رئيسة قسم الرقص في
زوب ــوف ـت ــش ،بـحـيــث جـ ّـســد ال ـط ــاب عـبــره
ً
رحلة الكفاح التي يعيشها اإلنسان سعيا
خلف النجاح.
ّ
محطات
وبـعــد وثــائـقـ ّـي قصير لــخــص
ٍ
ت ـكــري ـمـ ّـيــة ل ـض ـيــوف ال ـح ـل ـقــات ال ـحــواريــة
ومدربي برنامج «الجوهر»ّ ،
ّ
قدمت السقاف
ً
ّ
ـوهــر»،
دروع ــا تكريمية
لشخصيات «الـجـ ّ
ًّ
ف ـكــان أن ك ـ ّـرم ــت كـ ــا م ــن ال ـشــاعــر وض ــاح
واإلعالمية برغوت ،ثـ ّـم الشركات الراعية
للبرنامج ،بينها شركة «المركز» ،وشركة
ّ
الهندسية الثقيلة وبناء السفن
الصناعات

ً
ـارات أو ِم ـعــول لـهــدمـهــا وسـقــوطـهــا.
وال ـح ـضـ ّ
ّ
ل ــذل ــك أت ـم ــن ــى م ــن ش ــرك ــائ ـن ــا وك ـ ــل َمـ ــن يـهـتـ ّـم
بالكويت والوطن العربي ،أن نتعاون من أجل
الحفاظ على أوطاننا ،فنحن في مرحلةٍ حرجة
ّ
طرق  ،تحتم علينا
من تاريخنا وأمام مفترق
ٍ
ّ
تساعدنا في صدّ
ّ
مصيرية ،قد
قرارات
اتخاذ
ٍ
الـهـجـمــات الـشــرســة عـلــى أوطــانـنــا ومـبــادئـنــا
وقـيـمـنــا ،وت ـســاهــم فــي خــروج ـنــا مــن ال ـمــأزق
األخالقي واألمني».

ّ
استراتيجية لدعم المهارات
شراكة
االستراتيجي ّ ،
قد مها ّ
ّ
بسام
كلمة الشريك
ا لـعـثـمــان مــن شــر كــة ا لـمــر كــز ا لـمــا لــي الكويتي
«الـ ـم ــرك ــز» ،ح ـي ــث أش ـ ــاد ب ــال ـج ـه ــود ال ــدؤوب ــة

نؤمن بأهمية
تطوير
مهارات
وطاقات
الشباب
ونشيد بدعم
«لوياك»
المستمر لهم

العثمان

برغوت

«هيسكو» ،وفندق «فوربوينتس شيراتون»،
وجريدة «الجريدة».
ّ
ك ـمــا جـ ــرى ت ـكــريــم ال ـمــؤه ـل ـيــن ال ـ ُـج ــدد
لـلـمــرحـ ّلــة ال ـثــان ـيــة م ــن ج ـيــل «ال ـج ــوه ــر»،
وه ــم :زنــوبـيــا ظــاهــر ،وعـبــدالـلــه المدفعي
َ
الطالبين
وعـفــاف الـعــوضــي .وت ـ ّـم تكريم
َ
ال ـح ــائ ــزي ــن شـ ـه ــادة «ال ـج ــوه ــر ال ـخ ــاص»
ّ
اللذين انتقال للمرحلة الثالثة ،وهما :أحمد
الخالدي وساندرا عبدالباقي ،والطالبتان
ّ
الحائزتان شهادة «جيل الجوهر المتمكن»،
جنان نبعة وسهير الرفاعي .وفــي ختام
ُ
ّ
تذكارية للمناسبة.
الحفل ،التقطت صورة

ّ
لمؤسسة «لوياك» والقائمين عليها ،وسعيهم
ّ
ال ـم ـس ـت ـمــر ن ـح ــو ت ـط ــوي ــر ا ّلـ ـمـ ـه ــارات ال ـش ــاب ــة
ودعمها في المجاالت كافة ،وحرصهم على
توظيف هذه الطاقات الكامنة في المجاالت
الثقافية واإل عــا مـيــة ،و م ـ ّـد جـســور ا لـتــوا صــل
ب ـي ـن ـهــم وب ـي ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات اإلع ــامـ ـي ــة ذات
القيمة الطيبة في الكويت والمنطقة.
وأعـ ــرب ال ـع ـث ـمــان ع ــن اعـ ـت ــزازه ب ــ»ال ـشــراكــة
ال ـفــاع ـلــة» م ــع «ل ــوي ــاك» ،وال ـت ــي تــأتــي «ضـمــن
اس ـتــرات ـي ـجـ ّـي ـت ـنــا ل ـل ـم ـســؤولـ ّـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
ّ
حيث إن بناء القدرات البشرية يندرج ضمن
ّ
ّ
ركائزنا األساسية .فنحن نؤمن بــأن تطوير
ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـ ـشـ ـ ّ
ـابـ ــة ،ي ـس ــاه ــم فـ ــي تـمـكـيـنـهــم
للمنافسة بكفاء ة».
ً
وقـ ــال« :نـفـتـخــر بـكــونـنــا جـ ــزء ا مــن م ـبــادرة

الموسم الثاني لـ«الجوهر»
ُي ـعـ ّـد بــرنــامــج «الـجــوهــر»
ل ـل ـت ــدر ي ــب اإل عـ ــا مـ ــي ،األول
من نوعه في المنطقة ،وقد
ُ ّ
ن ـ ــف ـ ــذ ف ـ ــي م ــوسـ ـم ــه ال ـث ــان ــي
بـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــز

المالي ،و«الجريدة» ،وشركة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة
ال ـ ـث ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـف ــن
(هـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــو) ،وأك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــة
«ال ب ــا» و فـنــدق فوربوينتس

فريق «البا» للرقص االستعراضي

شيراتون .و يـقـ ّـد م البرنامج
عمل
للشباب العربي ورش
ٍ
إعالمية مكثفة على يد أبرز
ّ
اإلعالميين العرب ،لتدريبهم
على فنون ومهارات الحوار

اإلعالمي ،لمحاورة ضيوف
ريـ ّ
ـادي ـيــن تــركــوا بـصـمــة في
ّ
ش ــت ــى الـ ـم ـ ـجـ ــاالت ب ــال ــوط ــن
العربي.

الموهوب آدم عبدالرحمن

وأل ـق ــت اإلعــام ـيــة ال ـقــديــرة ران ـي ــا بــرغــوت،
ك ـل ـمــة مـ ـ ّ
ـدربـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج ،ف ـن ـ ّـوه ــت ب ـج ـهــود
«البـ ــا» وال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى ال ـبــرنــامــج ،وأعــربــت
فخرها بالطالب وبوجودها في الكويت،
عن ً
قـ ــائ ـ ـلـ ــة« :انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ق ــافـ ـل ــة الـ ـج ــوه ــر ب ـق ـي ــادة
ّ
اإلعالميين الذين أعطوا المهنة
مجموعة من
حـ ّـقـهــا ،بـنـ ً
ـاء إليـمــان الـسـيــدة فــارعــة بـضــرورة
ّ
التفكير بمستقبل اإلعالميين العرب الشباب
وت ـح ـق ـي ــق ط ـم ــوح ـه ــم بـ ــأن ي ـص ـب ـح ــوا كـ ــوادر
ّ
ّ
كمقد مين ومحاورين بارعين ،عبر
إعالمية،
اكتساب مبادئ وأ ســس المهنة من أربابها،
ّ
شخصيات ّ
مهمة
وتطبيقها من خالل مقابلة
ٍ
في تاريخنا العربي المعاصر».
وإذ حـ ـ ّـيـ ــت ا لـ ــز م ـ ـيـ ــات وا ل ـ ـ ــز م ـ ـ ــاء ا ل ــذ ي ــن
ش ــارك ــوه ــا الـ ـب ــرن ــام ــج مـ ــن ج ـي ــزي ــل خ ـ ــوري،
وري ـكــاردو ك ــرم ،وســالــم الـجـحــوشــي ،وزافـيــن
قيوموجيان ،و يــز بــك و هـبــة ،ونيكول تنوري
ولـيـلــى أح ـمــد ،قــالــت بــرغــوت« :ب ــدأ الـبــرنــامــج
ب ـف ـك ــرة ت ـع ـل ـيــم فـ ــن ال ـ ـحـ ــوار وثـ ـق ــافـ ـت ــه ،وه ــو
ّ
ببساطة فن المحادثة وإلقاء األسئلة بمكانها
ّ
وزمــان ـهــا ا ًلـصـحـيـحـيــن ،وف ــن اإلص ـغ ــاء .وقــد
ّ
تطو ر الحقا إ لــى (الجوهر الخاص) وأصبح
ّ
يـ ّ
ّ
ً
ـؤم ــن ف ــرص ــا تــدري ـبــيــة ف ــي أرق ــى الـمـحــطــات
التلفزيونية .والبرنامج بصدد إ طــاق فكرة
جديدة بحلول شهر يناير المقبل».
ّ
ورأت ب ــر غ ــوت أن «أ ه ـم ـيــة ا ل ـجــو هــر تكمن
ّ
بأيام قليلة،
في أنه يختزل عصارة تجاربنا
ٍ
ّ
ّ
ـاب
ن ـق ــدم ف ـي ـهــا ك ــل خ ـبــرت ـنــا وت ـجــر ّب ـت ـنــا ل ـطـ ٍ
أثبتوا اندفاعهم وإصرارهم وحبهم للمعرفة،
ّ
س ـ ــواء خـ ــال ف ـت ــرة ال ـت ـع ــل ــم ع ــن ُب ـع ــد بـسـبــب
ّ
التطبيقي ًة
جائحة كورونا ،أو خالل التمارين
والـ ــزيـ ــارات ال ـم ـي ــدان ـ ّـي ــة» .وخ ـت ـمــت م ـخــاط ـبــة
ا لـطــاب« :مهما كبرتم وأصبحتم معروفين
وم ـش ـهــوريــن ،ت ـمـ ّـس ـكــوا بـتــواضـعـكــم و ّحـ ًّـبـكــم
ّ
للمعرفة وإتقانكم فــن اإل صـغــاء» ،متمنية أن
ّ
ّ
يصبح طــاب «ا لـجــو هــر» مــن أ هــم اإلعالميين
في الوطن العربي».

ّ
استثنائية للريادة
فرصة
ّ
وت ـخــلــل ال ـح ـفــل ع ــرض أبـ ــرز ال ـم ـح ـطــات الـتــي
برنامج «الجوهر» بموسمه الثاني ،من
شهدها ّ
ّ
ومتنوعة،
مواقف مؤثرة وذكريات ومحاور شائقة
ً
ّ
ضيوف
ات مــع
م ــرورا
ٍ
بجلسات تدريبية ول ـقــاء ٍ
ٍ
ّ
ّ
ات بارزة.
متميزين وشخصي ٍ
ّ
ّ
ّ
لشهادات حية عبر فيها
وكــان هناك وثائقي
ٍ
طالب «جيل الجوهر» ّ
عما اختبروه من «تجربةٍ
ّ
ـارات جديدة ال يمكن اكتسابها
استثنائية ومـهـ ٍ
ّ
ّ
من الكتب أو المؤسسات األكاديمية .فقد عايشنا
لحظات جميلة وصعبة ،واختبرنا إصرارنا على
ٍ
ّ
وتقبلنا
الـنـجــاح ،وم ــدى قدرتنا على الـتــواصــل
للمديح والنقد على الـســواء ،وتقديرنا لذواتنا
وألصحاب العقول».
وأب ـ ـ ــدى الـ ـط ــاب إع ـج ــاب ـه ــم ب ـم ــا أت ــاح ــه لـهــم
ّ
«البرنامج من فرصة الـتـ ّ
إعالميين
ـدرب على يد
مخضرمين على مستوى العالم العربي ،فكان
ّ
ومهنيتهم .كما ساهم
أن استفدنا من تجاربهم
دول
من
زمالء
مع
عالقتنا
«الجوهر» في توطيد
ٍ
ّ
ـات جــديــدة
عــربــيــة ع ــدي ــدة ،فـتـعـ ّـرفـنـ ّـا عـلّــى ث ـ ّقــافـ ٍ
وتبادلنا الخبرات ،وأيقنا أننا كلنا شركاء في
تحقيق النجاح».
وف ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ح ــدي ـث ـه ـم ــا ع ـ ــن ت ـجــرب ـت ـه ـمــا
االسـتـثـنــائـ ّـيــة فــي قـنــاة  CNNبــالـعــربـيــة ،أش ــادت
الـطــالـبـتــان ال ـحــائــزتــان ش ـه ــادة «ج ـيــل الـجــوهــر
ّ
المتمكن» ،جنان نبعة وسهير الرفاعي ،بـ»الفرصة
ّ
ّ
التدريبية في محطةٍ عالمية أتاحت لهما تطبيق
وورش ـ ــات
الـ ـمـ ـه ــارات الـمـكـتـسـبــة ط ـي ـلــة م ــراح ّــل ّ
ً
إضافية .إنها فعل
بخبرات
الجوهر ،كما اإللمام
ٍ
ّ
ّ
وعاملين في
ين
كمهتم
حياتنا
نوعية في
نقلة
ّ ٌ
ٌ
م ـجــال اإلعـ ـ ــام ،وه ــي ت ـجــربــة مـتــمـمــة لـبــرنــامــج
ٌ
وحصاد لمجهودنا عبر السنوات».
الجوهر
ّ
ّ
ّ
روحية
وقالت كل من جنان وسهير« :تعلمنا
متكامل ،هدفه األوحد إنجاز
فريق
العمل ضمن
ٍ
ٍ
ّ
عـمـلــه ب ـســرعــةٍ وح ــرف ـ ّـيــةٍ ودقـ ــةٍ عــال ـيــةٍ  .واطـلـعـنــا
ّ
ّ
اليومية وكتابة
كيفية وضع الخطط
كذلك على

القصص وخلق
أفكار مبتكرة والبحث عن زاويةٍ
ٍ
ج ــدي ــد ٍة ل ـل ـمــوضــوع ،ك ـمــا وض ـع ــه ض ـمــن إط ــاره
ال ـص ـح ـيــح ،لـيـتـنــاســب م ــع ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــرب ــي».
ّ
تغييرات أضافتها التجربة على
وتحد ثتا عــن
ٍ
ّ
الـصـعـيــديــن الـشـخـصــي وال ـم ـه ـنــي ل ـكــل منهما،
«فـنـحــن ال ـي ــوم أك ـثــر ث ـقــةٍ بــأنـفـسـنــا وأك ـث ــر راح ــةٍ
وقدرة على ّ
تحمل المسؤولية وتدبير أمورنا .لقد
ّ ٍ
ّ
تعززت شخصيتنا ومهاراتنا الكتابية وقدرتنا
ّ
ّ
المهنية
على اإلل ـ ّقــاء وإع ــداد الـتـقــاريــر .تعلمنا
واالحترافية في نقل الخبر وفي االلتزام بمصادر
ً
حصرا».
موثوقة
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محليات
السفيرة التركية :سأعود لبالدي تاركة قطعة من قلبي في الكويت
ً
ةديرجلا
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البالد
في
عملها
مهام
انتهاء
بمناسبة
احتفاال
أقامت
ً
ُ
ّ
• كويتاك :أصبحت ابنة الكويت وأبوابي وقلبي مشرعان دائما للكويتيين
ربيع كالس

«سـ ــأعـ ــود إلـ ــى ب ـل ــدي ت ــارك ــة
قطعة مــن قلبي فــي الـكــويــت»...
بهذه الكلماتّ ،
ودعــت السفيرة
التركية عائشة كويتاك الكويت
بمناسبة ا نـتـهــاء مـهــام عملها
كـمـمـثـلــة ل ـب ــاده ــا ألك ـث ــر م ــن 4
سنوات.
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــل كـ ـبـ ـي ــر أق ــامـ ـت ــه
حضره مساعد وزير الخارجية
لـشــؤون أوروب ــا السفير ناصر
الهين ،وعــدد كبير من السفراء
والــدبـلــومــاس ـيـيــن الـمـعـتـمــديــن
لدى البالد ،إضافة إلى حشد من
المواطنين من أصدقاء السفيرة،
أكدت كويتاك أن لها في الكويت
ذكـ ــريـ ــات ط ـي ـبــة وأص ـ ــدق ـ ــاء لــن
تنساهم ،مشيرة إلــى أنــه «بعد
أربع سنوات ونصف السنة على
وج ــودي هنا كسفيرة لبالدي،

حــان موعد ال ــوداع» .وأضــافــت:
«كانت الكويت محطتي األولى
كسفيرة ل ـبــادي ،وقــد تشرفت
بـتـمـثـيــل تــرك ـيــا ف ــي ب ـلــد أشـعــر
فيه أنني فــي وطـنــي ،وأكـثــر ما
يسعدني هو التطور الملحوظ
الذي شهدته العالقات التركية
 الـكــويـتـيــة ،فبفضل وتــوجـيــهالــرئـيــس رج ــب طـيــب إردوغـ ــان
وصاحب السمو األمير الشيخ
نــواف األحـمــد ،وصلت العالقة
بين تركيا والكويت إلى مستوى
مثالي».
وتــاب ـعــت« :مـنــذ أول ي ــوم لي
ف ــي م ـن ـص ـبــي ،سـع ـيــت جــاهــدة
لـتـحـسـيــن عــاقــات ـنــا الـثـنــائـيــة
الرائعة في هذا العصر الجديد
ا لـحــا فــل بالتغييرات العميقة،
وأن ـ ـ ــا ف ـ ـخـ ــورة ب ــأنـ ـن ــا أن ـج ــزن ــا

ً
ّ
الهين :تركيا تختار دائما السفراء المتميزين
ّ
شدد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا
الـسـفـيــر ن ــاص ــر ال ـه ـيــن ع ـلــى «ت ـمـ ّـيــز ال ـعــاقــات
الكويتية ـ ـ التركية في مختلف المجاالت ،مع
الحرص المشترك بين البلدين على توسيع آفاق
ً
التعاون لمستوى أرفع وخصوصا في المجاالت
االقتصادية والتجارية بين الجانبين».
وفي تصريح له على هامش مشاركته حفل

وداع كويتاك ،أشار الهين إلى أن «تركيا تختار
ً
ً
دائـمــا السفراء المتميزين» ،مشيدا بما قامت
به كويتاك أثناء فترة عملها في الكويت «من
جهود ممتازة لتوطيد العالقات بين البلدين»،
ً
متمنيا لها دوام التوفيق في مهامها الجديدة
في بالدها.

ً
الكثير معا رغم جائحة كورونا
التي ألقت بظاللها على نصف
ف ـتــرة مـهـمـتــي ه ـنــا ،ول ـكــن رغــم
ذلــك ،شهدنا تبادالت مستمرة
رفـ ـيـ ـع ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى وعـ ــاقـ ــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة قـ ـ ــويـ ـ ــة ،ووضـ ـعـ ـن ــا
األساس لتطوير تعاون متعدد
األب ـعــاد فــي الـمـجــاالت المهمة،
مثل الصناعة والدفاع والصحة
وال ـت ـع ـل ـيــم ،وسـهـلـنــا إج ـ ــراءات
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـت ــأشـ ـي ــرات،
بحيث أصبحت السياحة أبرز
مجال في عالقاتنا ،كما توصلنا
إلى تعاون تجاري واقتصادي
ـرض ،وع ــززن ــا
واس ـت ـث ـم ــاري مـ ـ ـ ٍ
الـتـبــادالت الشعبية والـتـعــاون
ال ـث ـق ــاف ــي ،ك ـمــا قـمـنــا بـتــوسـيــع
دورات اللغة المتبادلة لمزيد
مــن التفاعل الثقافي ،وأعــددنــا
األرضـ ـي ــة ال ـقــانــون ـيــة الف ـت ـتــاح
(م ــرك ــز ي ــون ــس إم ـ ــري الـثـقــافــي
التركي) في الكويت».
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـمـسـتـقـبــل
الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ،أش ـ ــارت
ال ـس ـف ـي ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ـهــا
إلـ ـ ــى «ت ـ ــراب ـ ــط أح ـ ـ ــام ال ـب ـلــديــن
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــديـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن
وتبادلهما الدعم والعون حيث
دخل التعاون التركي  -الكويتي
حـ ـقـ ـب ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة وال ـم ـس ـت ـق ـب ــل
ً
سيكون أكثر تألقا» ،مبينة انها
أيـنـمــا سـتـكــون فــي المستقبل،

السفيرة التركية خالل الحفل
ً
فستصلي دائما من أجل التنمية
والـتـقــدم فــي الكويت ومــن أجل
نمو وتطور الصداقة التركية ـ
الكويتية.
وقالت« :على مر هذه السنين،
زرت ك ــل رك ـ ــن م ــن أرك ـ ـ ــان ه ــذا
ً
ال ـب ـلــد الـجـمـيــل ت ـقــري ـبــا .أيـنـمــا
ذه ـبــت ،اسـتـقـبـلـنــي ال ـنــاس من
ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء الـ ـب ــاد كـمـمـثــل
لتركيا بلطف واح ـتــرام ودفء
كـبـيــر وكـ ــرم ه ــائ ــل .إن ــه تــذكـيــر
يومي بمدى تقدمنا في العالقة

التركية  -الكويتية» ،مستذكرة
«ح ـفــاوة وك ــرم ضـيــافــة الشعب
الكويتي».
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أن ـه ــا سـتـفـتـقــد
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـ ـصـ ـ ــداقـ ـ ــات ال ـت ــي
ك ــون ـت ـه ــا ف ـي ـه ــا وال ــدي ــوانـ ـي ــات
والقهوة العربية وأشياء كثيرة
أخرى ،مشددة على أنها ستعود
إلى تركيا تاركة قطعة من قلبها
في الكويت.
وأش ـ ـ ـ ــادت ب ــالـ ـتـ ـع ــاون الـ ــذي
لـمـسـتــه م ــن ال ـح ـكــومــة ،وكــذلــك

ً
سفارة اإلمارات تنظم حوارا عن «تجربة تمكين المرأة»
فعالية افتراضية شارك فيها النيادي وسفيرا تونس وليبيا
ّ
نــظـمــت ال ـس ـفــارة اإلمــارات ـيــة لــدى
ً
ً
الـ ـب ــاد ،حـ ـ ــوارا اف ـت ــراض ـي ــا بـعـنــوان
«تـجــربــة دول ــة اإلم ـ ــارات فــي تمكين
ال ـمــرأة» استضاف رئيسة التحرير
المسؤولة لصحيفة «الـبـيــان» منى
ً
بــوسـمــرة؛ وذلــك احـتـفــاال بـمــرور 42
ً
عاما على صدور «البيان» ،بحضور
سفير اإلمارات الدكتور مطر النيادي،
وعضوة المجلس الوطني االتحادي
صابرين اليماحي ،وعدد من السفراء
الـ ـع ــرب ال ـم ـع ـت ـمــديــن لـ ــدى ال ـكــويــت
واالعالميين.
وأش ــار النيادي إلــى جهود دولــة
اإلمـ ــارات فــي تمكين ال ـمــرأة وكفالة
ً
حقوقها ،مشيدا بدور «أم اإلمارات»
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة
«االتـ ـح ــاد ال ـن ـســائــي الـ ـع ــام» رئـيـســة
«المجلس األعلى لألمومة والطفولة»
الرئيسة األعلى لـ «مؤسسة التنمية
األسرية» في تعزيز مساهمة المرأة

في مسيرة التنمية جنبا الى جنب
م ــع ال ــرج ــل ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت
ال ـم ــدن ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة ،ك ـم ــا أش ــاد
بإنجازات وجهود «مجلس االمارات
ل ـل ـتــوازن بـيــن الـجـنـسـيــن» ومتابعة
الشيخة منال بنت محمد بن راشد
رئيسة المجلس لهذه المبادرات.
ب ــدوره ــا ،ت ـحــدثــت بــوس ـمــرة عن
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت ل ـل ـمــرأة
خـ ــال ال ـع ـق ــود ال ـخ ـم ـســة الـمــاضـيــة
وا لـطـمــو حــات المستقبلية ،مسلطة
ال ـض ــوء ع ـلــى ت ـجــربــة اإلمـ ـ ـ ــارات في
تمكين المرأة ،والدعم الذي تلقته منذ
عـهــد الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،مشيرة إلى
أن «مــن أبــرز نتائج تلك السياسات
ّ
أن المرأة تشكل اليوم نصف أعضاء
المجلس الوطني االتحادي بنسبة
 ،%50كما يضم مجلس الـ ــوزراء 9
ً
وزيـ ــرات مــن بـيــن  32وزيـ ــرا بنسبة

 %27م ــن م ـج ـمــوع الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وهــي
ً
مــن أ عـلــى النسب عالميا  ،وبحسب
بيانات هيئة التنافسية تصل نسبة
المرأة  %20من العاملين في السلك
الدبلوماسي».
وم ـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ـس ـف ـي ــر
ال ـتــون ـســي ل ــدى ال ـكــويــت الـهــاشـمــي
عـ ـجـ ـيـ ـل ــي ،أن «تـ ـحـ ـقـ ـي ــق كـ ـ ــل هـ ــذه
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات لـ ـ ــإمـ ـ ــارات فـ ــي م ـج ــال
تـمـكـيــن الـ ـم ــرأة خ ــال ف ـتــرة وج ـيــزة
يعكس أمرين مهمين ،وهما أن هناك
قيادة رشيدة تعرف كيف تستشرف
المستقبل ،وه ـنــاك ام ــرأة إمــاراتـيــة
طموحة».
ك ـمــا أشـ ــاد الـسـفـيــر الـلـيـبــي لــدى
ا لـكــو يــت سليمان لسالحي بجهود
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة فـ ــاط ـ ـمـ ــة ب ـ ـنـ ــت م ـ ـب ـ ــارك،
وال ـم ـعــروفــة عــربـيــا وعــالـمـيــا بــدعــم
ال ـ ـمـ ــرأة اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة ل ـت ـت ـبــوأ أم ــاك ــن
المسؤولية والقيادة.

ً
ً
«البلدي» يختار عضوا لمكتب المجلس غدا استقبال طلبات االلتحاق

يعقد المجلس البلدي جلسته العادية الثانية
في دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث
عشر ،غدا االثنين ،وحدد المجلس مجموعة بنود
على جدول أعماله أبرزها انتخاب عضو لمكتب
المجلس ،واختيار  3أعضاء للجنة المختارين.
وسيعتمد المجلس برئاسة عبدالله المحري
مـحــاضــر اج ـت ـمــاعــات ل ـجــان الـمـجـلــس الـخــاصــة
باختيار الرئيس والمقرر ،بعد مصادقته على
كتاب وزيرة الدولة لشؤون البلدية د .رنا الفارس

بشأن محضري اجتماعي المجلس السابق رقمي
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وسينظر المجلس في اقتراح عدد من األعضاء
نقل مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم من منطقة
العديلية إلــى منطقة أخــرى غير سكنية ،والــذي
يعد من المواضيع المؤجلة من المجلس الماضي،
ً
فضال عن نظر اقتراح العضو ناصر الكفيف بشأن
إنـشــاء ســور نباتي حــول مدينة صـبــاح األحمد
السكنية.

«الشباب» :حجز المالعب والمرافق
عبر الموقع اإللكتروني
دخـ ـل ــت ال ــائـ ـح ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
السـتـخــدام واسـتـغــال المرافق
التابعة للهيئة العامة للشباب
حيز التنفيذ ،بعد نشرها أمس
في جريدة «الكويت اليوم».
وفي هذا السياق ،قال المدير
ّ
الربيع،
العام للهيئة د .مشعل
فــي تصريح أم ــس ،إن الالئحة
ً
ت ــأت ــي ت ـن ـف ـي ــذا ل ـ ـقـ ــرار مـجـلــس
الوزراء في شأن «مبادرة المراكز
الترفيهية» ،وتفعيل دور مراكز
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ف ـ ــي ك ـ ــل م ـح ــاف ـظ ــات
الكويت ،بما يساهم فــي جذب
األسر واألفراد ،وكذلك لتحقيق
التوجهات العامة للدولة لتبني
إصـ ـ ــاحـ ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـع ــام ــة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـن ـم ـي ــة اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات
غـيــر الـنـفـطـيــة ،وال ـتــوجــه نحو
ترشيد اإلنفاق العام ،وتحقيق
االنـ ـضـ ـب ــاط الـ ـم ــال ــي ،وإيـ ـج ــاد
توازن في الميزانية العامة.
وك ـش ــف ال ــرب ـ ّـي ــع أن مجلس
إدارة الهيئة وافق في اجتماعه
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى االطـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــام
ل ـ ـ ـ ــأدوات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـتــي
سيتم توظيفها لالستثمار في
الـمــراكــز والـمــواقــع التابعة لها
المنتشرة في كل المحافظات،
وت ـح ــوي ــل م ــراك ــز ال ـش ـب ــاب إلــى
مـ ـ ــراكـ ـ ــز ت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة وتـ ـنـ ـم ــوي ــة

عـلــى الـمـسـتــويـيــن االجـتـمــاعــي
ً
واالقتصادي ،الفتا إلى أن الئحة
االس ـت ـغــال ه ــي أولـ ــى األدوات
االستثمارية التي يتم تطبيقها
على أرض الواقع.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـه ـي ـئ ــة تـعـمــل
ً
ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـمــرح ـلــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــإنـ ـش ــاء عـ ـش ــر قـبــب
شـبــابـيــة ف ــي مـخـتـلــف الـمــواقــع
ال ـت ــاب ـع ــة لـلـمـحـفـظــة ال ـع ـقــاريــة
للهيئة تتضمن مالعب مغلقة
وم ـك ـي ـف ــة أللـ ـ ـع ـ ــاب ك ـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
والـ ـسـ ـل ــة وال ـ ـطـ ــائـ ــرة وال ـ ـبـ ــادل
ً
وصـ ــالـ ــة ري ــاضـ ـي ــة ومـ ـضـ ـم ــارا
ً
ل ـل ـم ـشــي ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى مــواف ـقــة
وزارة المالية عليها وإدراجها
ض ـمــن م ـيــزان ـيــة الـ ـع ــام الـمــالــي
الحالي.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ــائـ ـح ــة تـسـمــح
ل ــأف ــراد وال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
وال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال ـه ـي ـئــات
الــريــاض ـيــة ،وم ــن ف ــي حكمهم،
بـ ـ ـت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
الخارجية المخصصة أللعاب
كـ ــرة الـ ـق ــدم والـ ـط ــائ ــرة وال ـس ـلــة
وال ـ ـبـ ــادل ،والـ ـص ــاالت الـمـغـلـقــة
وأحواض السباحة مقابل رسوم
خدمات تنافسية.
ّ
ووج ـ ــه ال ــدع ــوة إل ــى األفـ ــراد
والجهات لالستفادة من الالئحة

وح ـ ـجـ ــز ال ـ ـمـ ــاعـ ــب وال ـ ـمـ ــرافـ ــق
م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـن ـص ــة ح ـ ـجـ ــوزات
الشباب في الموقع االلكتروني
لـلـهـيـئــة ،والـ ـت ــي ت ــم تــدشـيـنـهــا
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ل ــارتـ ـق ــاء ب ــال ـخ ــدم ــات
المقدمة منها للشباب ،والتي
تضم عــدة مميزات تسهل على
الـمـسـتـخــدمـيــن ح ـجــز ال ـمــرافــق
منها خدمة الــدفــع اإللكتروني
اآلمـ ـ ـ ــن والـ ـمـ ـحـ ـفـ ـظ ــة ال ـخ ــاص ــة
بــال ـم ـس ـت ـخــدم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ــرب ــط م ــع م ـن ـصــة «ه ــوي ـت ــي»،
وا لـتـحــد يــث المستمر للمرافق
ال ـم ـتــاحــة وف ــق م ــراك ــز الـشـبــاب
واألوقات.

بـ «التطبيقي» خالل أسبوعين

مـ ــن شـ ـع ــب ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـ ـم ــا فــي
ذلــك مجتمع األع ـمــال الكويتي
الـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــض بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــاة وال ـ ـ ـ ــذي
ّ
مكنها من ترجمة رؤية القيادة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ال ـب ـل ــدي ــن إل ــى
واقع ملموس لتعزيز وتوسيع
ال ـش ــراك ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة بين
ت ــركـ ـي ــا والـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،م ـتــوج ـهــة
بالشكر لصاحب السمو ،وسمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األ حـ ـ ـم ـ ــد ،ووزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
والـ ـف ــروع ال ـحـكــوم ـيــة األخـ ــرى،

الجامعة :تسجيل غير المقيدين
في المقررات حتى  21الجاري
●

جانب من الحوار االفتراضي

ً
متمنية للكويت مستقبال أكثر
ً
ازده ـ ـ ـ ــارا وأن يـتـمـتــع ال ـب ـلــدان
بصداقة دائمة.
وخ ـت ـم ــت ك ــويـ ـت ــاك كـلـمـتـهــا
قائلة« :أتيت إلى الكويت غريبة،
واآلن أرحـ ـ ــل ك ـص ــدي ـق ــة ،وب ـمــا
أنني أصبحت ابنة الكويت ،فإن
ً
ّ
مشرعان دائما
أبــوابــي وقلبي
ألخــواتــي واخــوتــي الكويتيين،
وفـ ـ ــي الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،فـ ــاألصـ ــدقـ ــاء ال
ً
ً
يـ ـق ــول ــون أبـ ـ ـ ــدا وداعـ ـ ـ ـ ــا ،وإن ـم ــا
ً
يقولون :حتى نلتقي ثانيا».

فيصل متعب

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت تسجيل
الطلبة غير المقيدين في المقررات الدراسية بالجامعة حتى 21
الجاري عبر الموقع االلكتروني.
وذكرت العمادة في بيان صحافي أمس ،أن تسجيل طلبات
تـقــديــم الـطـلـبــة فــي الـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي عـبــر تـعــريــف الـطــالــب
بالبيانات الشخصية الخاصة ،وطباعة نموذج تسجيل الطلب
واستيفاء جميع التواقيع من دكتور المادة أو العميد المساعد
بالكلية المعنية أو رئيس القسم ،مشيرة إلى أن التسجيل في
نظام الطالب غير المقيد ال يعني قبوله بالجامعة ،وليس هناك
التزام بتحويله اليها ،وال يعتبر تسجيله رسميا بالمقررات اال
بعد تسليم النموذج مستوفيا التواقيع إلى ادارة التسجيل،
مع ارفاق االوراق المطلوبة وهي صورة من البطاقة المدنية،
وصورة من جواز السفر ،وصورة من شهادة الثانوية العامة
او ما يعادلها.
وم ــن جــانـبـهــا ،أعـلـنــت ادارة ال ـس ـجــات ف ــي ع ـم ــادة الـقـبــول
والتسجيل للطلبة الـمـتــوقــع تخرجهم فــي الـفـصــل الــدراســي
الصيفي  2022-2021والذين لم يستكملوا جداولهم والراغبين
في التسجيل بالفصل الصيفي ان تقديم طلب استكمال الجدول
الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم على صفحة عمادة القبول
والتسجيل حتى نهاية يوم غد.

فريق «األسترالية» لكرة الصاالت
يفوز ببطولة «الرياضي الجامعي»

مبنى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

●

أحمد الشمري

علمت «ال ـجــريــدة» مــن م ـصــادر مطلعة فــي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا ل ـتــدر يــب أ ن ــه سـيـتــم ا سـتـقـبــال طلبات
االلتحاق بكليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي 2023-2022
خالل اسبوعين.
وذكرت المصادر أن اللجنة العليا للقبول في «التطبيقي»
ستعقد اجتماعها العتماد سياسة القبول للعام ا لــدرا ســي
ال ـم ـق ـبــل خـ ــال اي ـ ــام وف ـق ــا ل ـل ـم ـيــزان ـيــة الـ ـم ــرص ــودة وال ـطــاقــة
االسـتـيـعــابـيــة لـكــل كـلـيــة أو مـعـهــد وم ــدى احـتـيــاجــات ســوق
ً
العمل من التخصصات المطروحة ،فضال عن تحديد النسب
المحددة لها.
ً
ً
وأفادت المصادر بأن هناك تنسيقا مسبقا تم اعتماده في
ً
االجتماع الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د .علي المضف بين وزارة التعليم
العالي وجامعة الكويت والتطبيقي؛ لتحديد وتنسيق خطط
القبول للعام الــدراســي المقبل ،ويــأتــي هــذا التوجه مــن باب
تنظيم آلية القبول وعدم ضياع فرص القبول امام المتقدمين
اث ـنــاء تقديمهم الكـثــر مــن جـهــة ،وتـحــديــد مــواعـيــد استقبال
طلبات المتقدمين بين الجهات التعليمية ،تفاديا للوقوع
في أزمة القبول.
وعلى صعيد متصل ،أعلنت عمادة القبول والتسجيل في
«التطبيقي» فتح بــاب التقديم لطلبات ا ع ــادة القيد للفصل
التدريبي االول  2023-2022لمتدربي قطاع التدريب والدورات
التدريبية الخاصة حتى  21الجاري.
وكشفت العمادة في تصريح صحافي عن فتح باب التقديم
لطلبات التحويل بين المعاهد للفصل التدريبي االول -2022
 2023للمعاهد والدورات التدريبية الخاصة لحملة الشهادة
الثانوية حتى  18سبتمبر المقبل.

الفريق الفائز
ً
ّ
توج فريق الجامعة األسترالية بطال لدوري
االت ـحــاد الــريــاضــي الـجــامـعــي الـكــويـتــي لكرة
ال ـ ـصـ ــاالت ،ح ـيــث ش ـه ــدت ال ـب ـطــولــة م ـشــاركــة
 7ف ــرق مــن مـخـتـلــف الـجــامـعــات الـخــاصــة في
الكويت ،وتم التنافس بينها على مدى شهرين
لتختتم المباراة النهائية بفوز فريق الجامعة
األسترالية.
وت ــم خ ـتــام الـ ـ ــدوري ب ـم ـب ــاراة نـهــائـيــة بين
ال ـجــام ـعــة األس ـتــرال ـيــة وجــام ـعــة الـخـلـيــج في
مـلـعــب األخ ـي ــرة ،بـعــد م ـب ــاراة شـيـقــة تـعــادلــت
النتيجة  ،1-1مما أدى إلى اللجوء إلى ركالت
الجزاء ،وانتهت بفوز مستحق لفريق الجامعة
األسترالية  ،3-4وبهذه المناسبة ،ونظرا لألداء
المميز لالعب و حــارس المرمى الطالب فواز
األي ــوب ــي تــم مـنـحــه لـقــب «رج ــل ال ـم ـب ــاراة» من
قسم األنشطة الطالبية لدى الجامعة ،ألدائه
المتفوق في المباراة.
وتـ ــم ت ــدري ــب ف ــري ــق ال ـجــام ـعــة األس ـتــرال ـيــة
من قبل عبدالله الخالدي ،من قسم األنشطة

الـ ـط ــابـ ـي ــة ل ـ ـ ــدى ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ،وض ـ ـ ــم الـ ـف ــري ــق
عبدالله مـبــارك وعـلــي محمد وف ــواز األيــوبــي
و عـبــدا لــو هــاب حسن وفهد الفريج وسليمان
العطار وحمد الراشد وصالح الكندري وحيدر
جاسم وعبدالله المحبوب وحسين الشمالي
ومحمد أكبر وبشار الزعابي.
وقال مدير قسم شؤون الطلبة لدى الجامعة
األس ـت ــرال ـي ــة ح ـس ـيــن ال ـ ـحـ ــداد« :بــال ـن ـيــابــة عن
ال ـجــام ـعــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ،أود أن أه ـن ــئ فــريــق
كـ ــرة الـ ـص ــاالت ع ـلــى ف ـ ــوزه ب ـب ـطــولــة االت ـح ــاد
الرياضي الجامعي الكويتي ،ونشكرهم على
تفانيهم و جـهــود هــم ،إ نــه حقا إ نـجــاز يسجل
لـلـفــر يــق ،خــا صــة لنيلهم ا لـلـقــب بـعــد تعطيل
جميع المسابقات الرياضية بسبب جائحة
كــورو نــا ،وأود أن أشكر المنظمين للبطولة،
والـ ـف ــرق ال ـم ـشــاركــة ،وك ــل م ــن دع ــم الـبـطــولــة،
وأ تـمـنــى ا لـنـجــاح المستمر وا لــدا ئــم ألبطالنا
المجتهدين».
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ً
ً
ً
ُيعتبر حوار «شانغريال» ً
منتدى دفاعيا إقليميا مستقال
ً
عن المنتديات الحكومية الدولية التي
يختلف
وهو
،
واستثنائيا
ً
ً
ً
تحمل طابعا رسميا مفرطا ،كما تواجه الصين اليوم مرحلة
مفصلية من تاريخهاً ،فهي تحاول كبح االنتقادات الدولية
التي ّ
تتعرض لها تزامنا مع استعراض قوتها.
بدأ حوار «شانغريال» في سنغافورة ُيحقق النجاح في عام
 ،2007وسرعان ما أصبحت الصين واألهمية المتزايدة لمنطقة
َ
المحيطين الـهـنــدي وال ـهــادئ مـحــور النقاشات فـيــه ،لــم ترسل
الـصـيــن أي وزراء لتمثيلها ،لـكــن أثـبــت حـضــور نــائــب الــوزيــر
والجنرال تشانغ كين شانغ في عام  2007أن بكين تعتبر ذلك
المنتدى فرصة لتطوير العالقات الدبلوماسية العامة وإثبات
قدرتها على زيــادة شفافيتها حول عملياتها في بحر الصين
الجنوبي وأماكن أخرى ،لكن إلى أي حد ال يزال هذا الوضع على
حاله اليوم ،في ظل تصاعد االنتقادات التي تواجهها الصين؟
منذ بضعة أيام ،خالل حوار «شانغريال» هذه السنة ،استعمل
مسؤولون من اليابان والــواليــات المتحدة لهجة صدامية في
ً
خطاباتهم ،فألقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطابا
ً
ً
الذعـ ــا مــن دون تسمية الـصـيــن م ـبــاشــرة ،ودع ــا إل ــى التشكيك
بالمحاوالت األحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم بالقوة في
بحر الصين الشرقي ،حتى أنه هاجم الخطط المتعلقة بتايوان
وذكر أن النشاطات الصينية في المضيق تتعارض مع مبادئ
ّ
ّ
الحرة وحقوق اإلنسان ،كذلك أكد وزير
تنوع الشعوب واإلرادة
الدفاع األميركي ،لويد أوستن ،على سياسة واشنطن المبنية على
الغموض االستراتيجي وااللتزام بقانون العالقات مع تايوان،
لكنه واجه بكين بسبب عدائيتها في مضيق تايوان.
ّ
ردت الصين بقوة على خطابات كيشيدا وأوسـتــن ،فاعتبر
ً
مسؤول صيني بارز خطاب أوستن «صداميا» ،ويقال إن وزير
الــدفــاع الصيني وي فينغي أبلغ نظيره األميركي بــأن الصين
مستعدة لسحق أي خطة قد تمنح االستقالل إلى تايوان ،وهي
تتمسك بتوحيد الــوطــن األم ،وعند النظر إلــى حــوار األسبوع
الماضي ،من دون مراجعة سلسلة المنتديات اإلقليمية األخرى،
قد تبدو نبرة الصين دفاعية أو حتى عدائية ،لكن ال يعني ذلك
أنها غير مستعدة للتواصل مع اآلخرين.
ّ
يصب
تستطيع الصين أن تحاول التأثير على اآلخرين بما
في مصلحتها ،فدعا المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية
الجنرال في جيش التحرير الشعبي ،ياو يون تشو ،من األكاديمية
ّ
الصينية للعلوم العسكرية لحضور الحوار الذي ينظمه .اعتبر
النقاد إطالالتها الست فــي حــوار «شانغريال» ،آخــرهــا فــي عام
 ،2018فوق المستوى المطلوب ،ال سيما حين طرحت نصائح
صــادقــة حــول كيفية تعامل بلدها مــع االنـتـقــادات الغربية في
ما يخص التزامات البلد على الساحة الدولية ،أعلنت يــاو أن
الصين مضطرة الختراق حاجز الحوار .طغى العنصر الرسمي
أو الحكومي في حــوار «شانغريال» على عناوين األخـبــار ،لكن
ّ
منتدى المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية شكل قناة خلفية
أو غير رسمية لتقديم فسحة للخبراء واألكاديميين والقطاع
الخاص وأطراف أخرى للتواصل مع كبار المسؤولين أو في ما
بينهم ،حتى أن هذا المنتدى ّ
سهل تبادل األسئلة واألجوبة بين
المسؤولين الحكوميين ،بما يتجاوز التبادالت الدبلوماسية
ا لـعــا مــة ،فنشأت بــذ لــك بيئة شبه سقراطية تسمح باستيعاب
االنتقادات واقتراح الحلول.
تشاو جاو شو ،مسؤول بارز في أكاديمية العلوم
حين طرح ّ
ً
العسكرية وممثل جيش التحرير الشعبي الصيني ،سؤاال على
وزير الدفاع السنغافوري نغ إنج هان قبل أيام ،أجابه هذا األخير
بــأن الصين مضطرة التخاذ قــرارهــا حــول أهمية الـحــوار الذي
تشارك فيه ،ثم تـســاء ل« :هــل يجب أن يشارك البلد في منتدى
ً
مـفـتــوح ،ويــواجــه سـيــا مــن األسـئـلــة ،ويتعامل مــع وجـهــة نظر
مشتركة يحملها اآلخ ــرون عـنــه ،ويحصل على فــرصــة تفسير
موقفه؟ أم من األفضل أن ينسحب من ذلك الحوار؟ يجب أن تتخذ
الصين هذا القرار بنفسها».
فــي الـنـهــايــة ،تبقى مـشــاركــة الـصـيــن فــي سـنـغــافــورة خطوة
إيجابية تستحق التشجيع ،حتى لــو كــان البلد يختبئ وراء
ً
ظاهرياُ ،
ويعتبر حوار «شانغريال»
مواقف وخطابات صدامية
ً
ً
ً
ً
ً
منتدى دفاعيا إقليميا مستقال واستثنائيا ،وهو يختلف عن
ً
ً
ً
المنتديات الحكومية الدولية التي تحمل طابعا رسميا مفرطا،
كما تــواجــه الصين الـيــوم مرحلة مفصلية مــن تاريخها ،فهي
ً
ّ
تتعرض لها تزامنا مع
تـحــاول كبح االنـتـقــادات الدولية التي
استعراض قوتها ،ومن الواضح أن الرئيس الصيني شي جين
بينغ سئم من االنتقادات ،لــذا قد يكون إرســال وفــود قوية إلى
ً
ً
المنتديات األمنية التي تتبع النمط الغربي حال مناسبا لهذه
المشكلة.
* «دبلومات»

االعتصام

د .بالل عقل الصنديد*

مارك س .كوغان*

هل الصين ّجدية في التزاماتها
خالل حوار «شانغريال»؟

«ترند»
مــن «الـعــولـمــة» إلــى «الـحــوكـمــة» ،ومن
«صـ ـ ــراع الـ ـحـ ـض ــارات» إلـ ــى «ال ـق ـط ـب ـيــة»
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» الـ ــى
ً
«التمكين» مرورا بـ «الترشيد» وفضائل
التعامل مع «األز م ــات» وأهمية تحديد
ً
«األه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــزات» وص ـ ـ ـ ــوال
إ ل ـ ــى «اإلدارة ا لـ ــر ش ـ ـيـ ــدة وا ل ــر شـ ـيـ ـق ــة»،
وم ــن ت ـعــزيــز «أخ ــاق ـي ــات ال ـم ـه ـنــة» إلــى
تحقيق «ا لـنــزا هــة» ،و مــن ر فــض التمييز
«الجندري» الى مكافحة «غسل األموال»
ومـ ـح ــارب ــة «اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب» ،وم ـ ــن ال ـ ـتـ ــوازن
«البيئي أو األيكولوجي» إلى «التنمية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة» ،ومـ ـ ــن «تـ ـحـ ـسـ ـي ــن ب ـي ـئــة
األ عـمــال» و« جــذب االستثمار األجنبي»
و«تـ ـشـ ـجـ ـي ــع» الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة إل ــى «تـحـقـيــق االس ـت ـقــرار
االقتصادي» و«التنمية الشاملة» ،ومن
ن ـمــاذج «األون ـي ـس ـتــرال» الـقــانــونـيــة إلــى
ً
ّ
«هبة البادل» الرياضية ،مرورا بـ «ترند»
االستعانة بـ «الـبنك الدولي» و«الـمكاتب
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة» ...وفـ ــي زم ــن
هيمنة اإلنترنت :من «هاشتاغ» وسائل
«ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي» إل ــى ض ــرورات
ال ـل ـج ــوء إل ــى «ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد» ،ولــم
ي ـن ـتــه ال ـم ـط ــاف ع ـنــد ك ـل ـمــة «ال ـجــائ ـحــة»
التي لم نعتد سماعها أو استخدامها
قبل انتشار وباء «كورونا» مالئ الدنيا
وشاغل الناس!
ك ــل م ــا س ـب ــق ،وغـ ـي ــره م ــن ال ـع ـب ــارات
والـ ـمـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـه ـي ـم ــن ع ـلــى
يــومـيــاتـنــا ال ـم ـعــاصــرة ،ل ــم يـعــرفـهــا من
سبقونا في الحياة أو ربما استخدموا
غيرها للتدليل على األ م ــور واأل ه ــداف
السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية
أو ا ل ـع ـل ـم ـيــة وا ل ـث ـق ــا ف ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا ،فـقــد
ً
ال يـخـتـلــف ك ـث ـي ــرا  -ال ف ــي ا لـ ـ ــدالالت وال
األهـ ـ ــداف -مـصـطـلـحــا «ت ـم ـك ـيــن ال ـم ــرأة»
و«الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــدري» ال ـم ـس ـت ـس ــاغ
استخدامهما اليوم ّ
عما ساد في العقود
ال ـمــاض ـيــة م ــن مـصـطـلـحــات أو ع ـبــارات
تحقق األغراض نفسها كتعزيز «حقوق
ال ـم ــرأة» ومـكــافـحــة «أي ن ــوع مــن أن ــواع
التفرقة والتمييز»!
فـكـثـيــرة ه ــي ال ـع ـب ــارات الـمـسـتـحــدثــة
التي درج استخدامها و تـكــرر تناولها

مظفر عبدالله
ّ
م ـ ــن مـ ـج ــامـ ـي ــع ال ـ ـكـ ــتـ ــاب وق ـ ـ ـ ــادة ال ـف ـك ــر
وأ صـحّــاب ا لــرأي أو ا لـقــرار ،بما يكشف
عــن تــأثــر فـئــات «الـمـثـقـفـيــن» بـمــا يطلق
ع ـل ـي ــه ب ـ ـ ــال ـل ـغ ــة االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة م ـص ـط ـلــح
«ترند» أي االتجاه الشائع الذي تجعله
ً
ً
ا ل ـظــروف وا لـمـسـبـبــات مسلكا إ جـبــار يــا
يـنـبـغــي عـلــى ال ـن ــاس سـلــوكــه لـلــوصــول
الى الهدف نفسه.
ال شك أن معادلة التأثر والتأثير هي
والتمازج
من بدهيات التفاعل اإلنساني
ِّ
الحضاري ،فكيف األمر إذا كان المؤثر
ف ــي حــال ـت ـنــا ه ــي ال ـمــؤس ـســات الــدول ـ ِّيــة
واالتجاهات العالمية السائد ،والمتأثر
هي مجتمعاتنا ومؤسساتنا الرسمية
والـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي ت ـع ـيــش ب ـي ــن س ـن ــدان
ال ـحــاجــة الـمـلـ ّـحــة ل ـلــدخــول فــي الـسـبــاق
ال ـعــال ـمــي ،وم ـطــرقــة ال ـض ـغــوط الــدول ـيــة
التي تحاول -عن خبث أو بــراء ة -إمالة
الــدفــة لـصــالــح مـعـتـقــداتـهــا وقـنــاعــاتـهــا
على كل المستويات!؟
ف ـم ـن ــذ م ـط ـل ــع ال ـ ـقـ ــرن الـ ـح ــال ــي ،سـلــك
ا ل ـج ـم ـي ــع درب «ا ل ـ ـعـ ــو ل ـ ـمـ ــة» ،و س ــر ع ــان
مــا ص ــارت الـمـصـطـلـحــات ال ـتــي تــرتـبــط
ب ـه ــا الزمـ ـ ــة م ـت ـك ــررة ف ــي ك ــل األدبـ ـي ــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـف ـك ــري ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ليس في مجتمعاتنا فقط ،ولكن في كل
مجتمعات الكرة األرضية من أقصاها
إل ــى «أق ـس ــاه ــا» ،وكــأن ـنــا أمـ ــام «مـجـلــس
قـ ـي ــادة ع ـل ـي ــا» ي ـق ــود ك ــل ال ـم ـج ـت ـم ـعــات،
يتحكم في القناعاتّ ،
يرو ج الشعارات،
ً
وي ـتــاعــب ف ــي االت ـج ــاه ــات ،مـسـتـخــدمــا
فـ ــي ذلـ ـ ــك اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات اإلع ــامـ ـي ــة
وسياسات التسويق والتشويق.
ً
ً
ليس غريبا أو مستنكرا أن يسيطر
اتجاه فكري معين ،أو أن تنتشر ثقافة
مـ ـ ـح ـ ــددة ،أو أن ت ـه ـي ـم ــن م ـص ـط ـل ـحــات
جــد يــدة على أد بـيــات وتعامالت الناس
فــي أي مجتمع أو فــي كــل المجتمعات
ا لـبـشــر يــة ،فــا لـتــأ ثــر ا لـجـمــا عــي والتفاعل
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ،ك ـ ـمـ ــا ال ـ ـل ـ ـغـ ــة والـ ـثـ ـق ــاف ــة
وال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي وح ـت ــى الــدي ـنــي،
سمتهم المرونة والتطور بما يحاكي
متطلبات ا لـظــروف و يـجــاري متغيرات
الحياة ويتناغم مــع ا خـتــاف األ جـيــال،
ولكن الغريب والمعيب أن تصبح هذه

ً
ال ـم ـص ـط ـل ـح ــات ش ـ ـعـ ــارا ي ـت ـل ـطــى خـلــف
«بــري ـس ـت ـيــج» اس ـت ـخــدامــه ك ــل م ــن يــريــد
أن يحشر نفسه بين فئات «المثقفين»
دون أن يــدرك مضمونها ،و مــن غير أن
يقتنع بمستهدفاتها ،و بــا أن يساهم
في تحقيقها.
فـكــم ت ـكــررت فــي أوراق ـنــا االصــاحـيــة
ع ـبــارة «أف ـضــل الـمـمــارســات الـعــالـمـيــة»!
وكـ ــم صــرف ـنــا م ــن ج ـه ــود وأمـ ـ ــوال عـلــى
م ــؤتـ ـم ــرات «الـ ـتـ ـمـ ـكـ ـي ــن» عـ ـل ــى اخـ ـت ــاف
ـاد وك ـتــب
أن ــواعـ ـه ــا وأهـ ــداف ـ ـهـ ــا! وك ـ ــم نـ ـ ـ ٍ
الجميع– بمن فيهم الفاسدون -بأهمية
«اإلصالح» وتعزيز «النزاهة والشفافية»!
و كــم ار تـبـطــت خططنا لـبـلــوغ «التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة» ب ـم ـخــرجــات مــؤتـمــر األم ــم
المتحدة للتجارة والتنمية «األونكتاد»،
أو ب ـم ــا ي ـ ـحـ ــدده «ا لـ ـبـ ـن ــك ا ل ـ ــدو ل ـ ــي» مــن
اتـ ـج ــاه ــات ،أو ب ـمــا ي ـفــرضــه «ص ـن ــدوق
النقد الدولي» من إصالحات!
خـ ــا صـ ــة ا لـ ـ ـق ـ ــول أن ر كـ ـ ـ ــوب ا لـ ـم ــوج
ً
لـيــس مـحـظــورا فــي ذا ت ــه ،بــل المحظور
وا لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــذور أن يـ ـن ــد ف ــع م ـ ــن ال ي ـت ـقــن
ال ـس ـبــاحــة الـ ــى ع ـب ــاب ال ـب ـحــر لـيـتـخـبــط
ف ــي م ـخ ــا ط ــره دون أن ي ـل ـ ّـم بــأ ب ـجــد يــات
ال ـ ـن ـ ـجـ ــاة م ـ ــن الـ ـتـ ـخـ ـب ــط ،ومـ ـ ــن غـ ـي ــر أن
ّ
يـتـســلــح بــوســائــل ال ـخــاص مــن ال ـغــرق،
وذ ل ــك كـلــه لـيــس مــن قبيل ا لـشـجــا عــة أو
ح ـتــى ال ـم ـغ ــام ــرة ال ـت ــي رب ـم ــا ق ــد ت ـكــون
ً
م ـبــررة ،بــل فـقــط تـقـلـيــدا لـمــن سبقه في
مـ ـه ــارات ال ـس ـبــاحــة ب ــأش ــواط وت ـج ــاوز
خبرة بأزمان.
***
من األقوال المشهورة أنه «يمكن تعلم
الحكمة بثالث طرق :التأمل وذلك األنبل،
الـتـقـلـيــد وذل ــك األس ـهــل ،الـتـجــربــة وهــي
األق ـصــى» ،وأض ـيــف -السـتـكـمــال الـهــدف
ّ
المرتجى مــن ا لـمـقــال -أن تعلم الحكمة
ينبغي أن يقترن بالعمل لبلوغها ،وذلك
وهو األجدى.
* كاتب ومستشار قانوني.

أزمات المناخ
والصحة والغذاء
الحالية يجب أن
ً
تكون سببا في
إطالق العنان
للتعاون العالمي
الالزم للتصدي
لمثل هذه
التهديدات

إن انتقاد من اعتصموا في المجلس يعكس موقفا قصير
النظر مقابل المشكلة السياسية الكبرى المتعلقة بقيم
المحاسبة وتقييم اإلدارة العامة التي هي مشكلتنا منذ العمل
بدستور  ،١٩٦٢فهذه األزمة تتطلب في اعتقادنا التحرك
إلى ما هو أبعد من االعتصامات.
أول العمود:
فــوز مستحق للناشطة ر ح ــاب بــور سـلــي فــي عضوية
اللجنة الدولية المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
وهو يعني أنها أول خبيرة كويتية في لجان األشخاص
ذوي اإلعاقة في األمم المتحدة.
***
ليس الـســؤال فــي الــوقــوف ضــد اعـتـصــام الـنــواب داخــل
ً
البرلمان أم معه بل بالدوافع خلفه ،خصوصا أن الموقف
السياسي من أي قضية في الكويت يتشكل في جزء كبير
منه على الدوافع الشخصية.
االعتصام فكرة ومحاولة الحد األدنى المتوافر إلظهار
ال ـم ـع ــارض ــة ،ب ــل ه ــو (الـ ـح ــد ال ــوحـ ـي ــد) ف ــي ظ ــل ال ـت ــراج ــع
الـسـيــاســي الـشـعـبــي وال ـغ ـيــاب شـبــه ال ـكــامــل لـلـمــؤسـســات
األ هـلـيــة و تــأ ثـيــر هــا على ا لـحـيــاة ا لـعــا مــة ،و غـيــاب القامات
السياسية ،هــذا بـخــاف البرلمان ا لــذي انتهى دوره في
التعطيل واألزمات وغياب الرؤية.
ال ـم ــواط ــن ال ـكــوي ـتــي يـ ــرى ال ـم ـش ـهــد ك ــال ـت ــال ــي :حـكــومــة
وبرلمان ُمعطالن ،شعور عــام بــأن كل شــيء تحت شعار
«تصريف العاجل من األمور» ،ووجود الكثير من المناصب
َ
ضي بالمال
الشاغرة أو المشغولة باإلنابة،
وانشغال م َر ِ
ً
العام والرغبة في االستفادة منه شعبيا طالما التعدي
عليه مستمر!! وو ضــع أمني غير مستقر ألسباب تتعلق
بالتركيبة السكانية وكثرة الجرائم ...وهكذا.
أمـ ــام ه ــذا ال ـش ـلــل الـ ـع ــام وال ـت ـع ـطــل ال ـط ــوي ــل ،ي ـب ـقــى أن
انتقاد مــن اعتصموا فــي المجلس يعكس موقفا قصير
النظر مقابل المشكلة السياسية الكبرى المتعلقة بقيم
المحاسبة وتقييم اإلدارة العامة التي هي مشكلتنا منذ
العمل بدستور  ،١٩٦٢فهذه األز مــة تتطلب في اعتقادنا
التحرك إلى ما هو أبعد من االعتصامات.
إن صرف الوقت هكذا باالتكاء على صرف المال إلطفاء
المشاكل لن يأتي إال بمزيد من التعقيد وعدم االستقرار.

سياسة بايدن في تايوان هي األخطر
في العالقات الصينية  -األميركية
تبقى «االستراتيجية الغامضة» تجاه الصين أكثر منفعة
للواليات المتحدة ،فمن جهة تستطيع واشنطن أن تحافظ
على عالقتها االستراتيجية مع بكين ،من دون قطع الروابط
معها بالكامل ،عبر استنكار «سياسة الصين الواحدة» ،ومن
جهة أخرى قد تتصدى واشنطن للصين عبر مساعدة تايوان.

أزمات اليوم مختلفة
مثلما ُيـف ِـسـح جيل مــا الـطــريــق للجيل
ال ـ ــذي ي ـل ـي ــه ،ت ـح ــل م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة من
التحديات العالمية محل التحديات القديمة،
ل ــم ت ـكــن جــائ ـحــة مـ ــرض فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
( 2019ك ــوفـ ـي ــد )19ال ـت ــي ال يـشـهــد الـعــالــم
مثيال لها إال مــرة واحــدة كل قــرن -والخطر
الـم ـتـم ـثــل ف ــي اح ـت ـم ــال ظ ـه ــور ف ـيــروســات
جديدة خطيرة أخــرى في أي وقــت -المثال
الــوح ـيــد ل ـهــذه ال ـت ـحــديــات .تـخـلــف أح ــداث
الطقس الشديدة القسوة الناتجة عن تغير
المناخ عواقب كارثية وخيمة ،وفي بعض
ُ َ
األحيان ،تـسـتـخ َـدم تكنولوجيا المعلومات
والبيانات بشكل خبيث ضار ألغراض الحرب
السيبرانية (اإللـكـتــرونـيــة) ،وحـتــى ارتـفــاع
أسعار المواد الغذائية والمستويات العالية
من الجوع العالمي يمكن إرجاعها إلى الفشل
في نشر تكنولوجيات المصدر المفتوح.
لقد أصبحنا وكأننا نعيش حالة دائمة
من المخاطر ،ولم تعد األزمات أحداثا نادرة
الوقوع تؤثر على ِقـلة من البشر ،بل أصبحت
ً
أكـثــر ت ــوات ــرا ،ومـتـعــددة األب ـع ــاد ،وبعضها
مـتــرابــط ببعض ،وألن ـهــا تـتـجــاوز الـحــدود
الــوطـنـيــة فـقــد تــؤثــر عـلــى الجميع فــي ذات
الــوقــت ،وه ــي تنطوي فضال عــن ذل ــك على
العديد من العوامل الخارجية ،مما يجعل
األسواق والحكومات الوطنية تفتقر إلى القدر
الكافي من الحوافز لحلها.
تعتمد حـلــول ه ــذه المشاكل على مدى
توافر المنافع العامة العالمية ،لكن النظام
ال ــدول ــي ال ـح ــال ــي ع ــاج ــز ع ــن تــوف ـيــر ال ـقــدر
ال ـكــافــي م ــن اإلم ـ ـ ـ ــدادات ،نـحــن ف ــي احـتـيــاج
إلــى استثمارات كبرى منسقة فــي التأهب
للجائحة واالستجابة لها ،على سبيل المثال،
أو للحد مــن االنـبـعــاثــات الـغــازيــة المسببة
لظاهرة االحتباس الحراري الكوكبي (وهذه
مضرة عامة عالمية) ،ألن أي تدابير فردية
لن تحل أزمات اليوم ،ناهيك عن منع أزمات
جديدة.

mudaffar.rashid@gmail.com

شي واي شون*

موريسيو كارديناس*

العالم غير مجهز للتصدي
للجيل الجديد من األزمات،
وبدال من التركيز فقط على
أوجه القصور في منطقة
بعينها عند اندالع أزمة،
يتعين علينا أن نفهم
األسباب التي تجعلنا غير
بارعين بشكل منهجي
في إنتاج المنافع العامة
العالمية التي تستلزم كل
هذه األزمات الجديدة
توفيرها.
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زوايا ورؤى

إن إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها
التعددية أمر حتمي ،فقد كانت البنية المالية
الدولية في فترة ما بعد الحرب مصممة لدعم
الحكومات الوطنية حتى يتسنى لها توفير
الـمـنــافــع الـعــامــة الــوطـنـيــة ،واآلن أصبحت
األولــويــة للتفكير في المؤسسات الجديدة
الالزمة لتوفير المنافع العامة التي تتجاوز
الحدود الوطنية.
تشكل الطبيعة المتداخلة التي تتسم بها
األزم ــات الحالية حجة أقــوى لصالح إطــار
عمل جديد ،حيث يساعد تزايد سرعة وتيرة
أحــداث الطقس المتطرفة ،مثل الفيضانات
ومـ ــوج ــات ال ـج ـف ــاف ،ف ــي تـعـظـيــم مـخــاطــر
األمـ ـ ــراض الـمـعــديــة والـمـنـقــولــة ع ــن طريق
ال ـم ـي ــاه ،ويـعـمــل ارتـ ـف ــاع مـتــوســط درج ــات
الحرارة وتغير أنماط هطول األمطار على
تقليل الغلة المحتملة للمحاصيل األساسية
(بنحو  6في المئة في حالة الذرة ،على سبيل
المثال) التي تعتبر شديدة األهمية لضمان
األمن الغذائي ،وهو عنصر أساسي للصحة
الحسنة ،فخالل الفترة من  2010إلى ،2019
بلغت النسبة من سطح األرض حيث يسود
الجفاف الشديد في أي شهر من السنة نحو
 22في المئة ،ارتفاعا من  13في المئة خالل
الفترة من  1950إلى .1999
كانت حالت الطوارئ السابقة ،مثل األزمة
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة فــي الـفـتــرة 2009-2008
(وال ـتــي كــانــت فــي الحقيقة ظــاهــرة خاصة
بالعالم المتقدم) أو األزمة المالية في آسيا
وأميركا الالتينية في أواخــر التسعينيات،
ذات طبيعة اقتصادية في األســاس ،وكانت
راجعة إلــى تراكم مفرط للمخاطر المالية،
وك ــان ــت ال ـح ـلــول ف ــي أيـ ــدي الـقــائـمـيــن على
البنوك المركزية ووزراء المالية .فقد أضافوا
ضوابط تنظيمية مالية وسياسات مالية
ونقدية جديدة الستعادة الوظائف المفقودة
والناتج المهدور.
ال ــواق ــع أن أزمـ ــات ال ـي ــوم ،عـلــى النقيض

مــن ذل ــك ،مـتــرابـطــة وعــالـمـيــة الـنـطــاق حقا،
وتأثيرها قد يكون أعظم كثيرا ،األمر المميز
هــو أن الحلول لــم تعد تعتمد بشكل كامل
على كفاءة السلطات االقتصادية الوطنية،
وتتطلب معالجة هذه األزمــات بشكل فعال
القيادة والعمل بين الحكومات حول العالم،
وأحد أمثلة هذا النهج هو مجلس تهديدات
الصحة العالمية المقترحُ ،
وي َـعـد االستكشاف
المبكر للتهديدات الوبائية وتطوير مناعة
القطيع ضــد مسببات األم ــراض المعروفة
حالة كالسيكية من المنافع العامة العالمية
غير المنافسة وغير القابلة لالستبعاد.
لكن دافعي الضرائب في البلدان فــرادى
يفتقرون إلــى الحوافز لتوفير السلع التي
تعم فوائدها العالم بأسره ،عالوة على ذلك،
ال يمكننا أن نتوقع من مساعدات التنمية
الرسمية أو العمل الخيري أداء هذه المهمة،
الواقع أن األرقــام غير منطقية ،بلغ مجموع
مساعدات التنمية الرسمية  180مليار دوالر
ال ـعــام الـمــاضــي ،مــع إضــافــة المانحين من
القطاع الخاص بضعة مليارات أخرى ،لكن
المنافع العامة العالمية تتطلب تريليونات
من الدوالرات ،وميزانيات المساعدات ،فضال
عن ذلك ،دورية أكثر مما ينبغي ،واألولويات
تـتـغـيــر ،لـكــن م ــا ي ـبــدو عــاجــا وج ــذاب ــا من
الناحية السياسية ال يتفق دائما مع ما هو
مهم ،والــذي يجب أن يكون محور المنافع
العام العالمية.
لهذا السبب نحتاج إلى تقديم نظام جديد
مـتـعــدد األطـ ـ ــراف ،فـفــي ال ـظ ــروف المثالية،
يجب أن تعكس عناصره الرئيسة األدوات
المستخدمة لتوفير المنافع العامة الوطنية:
الضرائب ،والحوافز ،والمساءلة.
ألن المنافع العامة العالمية تتطلب تمويال
كبيرا ومستقرا ،ينبغي لنا أن نركز على بناء
القدرة المالية العالمية ،الممولة عالميا على
أساس القدرة على الدفع ،وبطبيعة الحال،
القيادة على المستوى الوطني مطلوبة أيضا

لضمان استجابة مناسبة عبر الحكومات
وعبر القطاعات المختلفة.
ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ت ـ ــزوي ـ ــد دافـ ـ ـع ـ ــي الـ ـض ــرائ ــب
وال ـح ـكــومــات بــالـحــوافــز الـمـنــاسـبــة للعمل
بــالـمـهـمــة الـسـهـلــة ،لـكــن أغ ـلــب الـحـكــومــات
تتعامل بجدية تامة مع المشاورات الدورية
ال ـخــاصــة ب ــال ـم ــادة ال ــراب ـع ــة ال ـت ــي يقدمها
ُ
صندوق النقد الدولي؛ وت َـعـد إضافة تقييم
لكيفية تعامل الحكومات مع مخاطر المناخ
والجائحة بداية طيبة ،وعلى نحو مماثل،
ينبغي لوكاالت التصنيف االئتماني أن تعمل
على توسيع المنهجيات التي تستخدمها
لتقييم الـمـخــاطــر ال ـتــي ت ـهــدد الـحـكــومــات
والشركات.
إن الـعــالــم غير مجهز للتصدي للجيل
الجديد من األزمــات ،وبدال من التركيز فقط
على أوجه القصور في منطقة بعينها عند
اندالع أزمة ،يتعين علينا أن نفهم األسباب
التي تجعلنا غير بارعين بشكل منهجي في
إنتاج المنافع العامة العالمية التي تستلزم
كل هذه األزمــات الجديدة توفيرها ،وما لم
نعالج هــذه القضية ،فستستمر الفجوات
النوعية فــي الظهور ،فعلى سبيل المثال،
إذا ظهر غدا تهديد باندالع جائحة أخرى،
فلن نكون أفضل استعدادا مما كنا عليه في
مواجهة كوفيد.19
يجب أن تتسبب أزمات المناخ والصحة
والغذاء الحالية في إطالق العنان للتعاون
العالمي الالزم للتصدي لمثل هذه التهديدات.
إن لم تكن هــذه األزم ــات كافية لتحفيز هذا
النوع من التعاون ،فمن المنطقي والعادل أن
ً
نتساءل ماذا إذا قد يحفزه؟!
* وزير مالية كولومبيا األسبق ،وهو
كبير باحثين زائر في مركز سياسة الطاقة
العالمية التابع لجامعة كولومبيا.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

فــي سـيــاق المنافسة االسـتــراتـيـجـيــة بـيــن الـصـيــن والــواليــات
المتحدة ،جذبت أول زيارة للرئيس األميركي جو بايدن إلى اليابان
ّ
يصب على طرح
أنظار الجميع ،فقبل زيارته ،كان معظم االهتمام
«اإلط ــار االقـتـصــادي لمنطقة المحيطين الهندي وال ـهــادئ» :إنه
األساس االقتصادي الذي طال انتظاره لسياسة بايدن اإلقليمية،
لـكــن س ــرع ــان م ــا ســرقــت تـعـلـيـقــات ب ــاي ــدن الــاف ـتــة ح ــول تــايــوان
ّ
األضواء ،فتذكر الجميع أن ملف تايوان هو األخطر في المنافسة
االستراتيجية بين الصين والواليات المتحدة.
ً
ً
في  23مايو ،عقد بايدن مؤتمرا صحافيا مع رئيس الــوزراء
الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو ،فقال إنه سيدافع عن تايوان
بــالـقــوة إذا تـعـ ّـرضــت للهجوم مــن جــانــب الجيش الصيني .هذا
ً
ً
التعليق أطلق نقاشا علنيا حــول نزعة الــواليــات المتحدة إلى
إنهاَ االستراتيجية
تغيير «غموضها االستراتيجي» تجاه تايوانُ :
التقليدية الـتــي تحظى بقبول واس ــع وســط الــنــخــب السياسية
األميركية .يؤكد موقف بايدن على إصرار الواليات المتحدة على
اختبار نوايا الصين بشأن مضيق تايوان في جميع المناسبات،
إنــه أخطر عامل فــي العالقات الصينية األميركية وفــي الوضع
ً
ً
األمـنــي اإلقـلـيـمــي ،وفــي النهاية ُيعتبر بــايــدن سياسيا حكيما
ويتمتع بخبرة دبلوماسية واسعة ،لذا ال يمكن اعتبار تعليقاته
ال ـم ـت ـكــررة ح ــول ت ــاي ــوان م ـج ـ ّـرد «زلـ ــة لـ ـس ــان» ،ب ــل يـكـمــن منطق
استراتيجي أميركي عميق وراء كلماته.
ً
ً
في ظل ّ
توسع القوة الصينية اقتصاديا وعسكريا ،يجب أن
تحمي بكين مصالحها الحيوية على المدى الطويل ،بما في ذلك
حل مسألة تــايــوان وإع ــادة توحيدها مع الصين ،وفــي المقابل،
قــد تـحــاول الــواليــات المتحدة إعــاقــة خطة الصين للحفاظ على
هيمنتها ،وتقضي االستراتيجية األميركية على المدى الطويل
باحتواء القوات الصينية في أول سلسلة جزر (تشمل تايوان) .لذا
قد تصبح تايوان محور المنافسة بين الصين والواليات المتحدة.
لكن يجازف األداء األميركي في أفغانستان وأوكرانيا بإضعاف
مصداقية واشنطن االستراتيجية لفترة طويلة ،فيخسر حلفاء
آخرون ثقتهم بالواليات المتحدة ،ولهذا السبب ،تهدف تصريحات
بــايــدن المتكررة حــول رغبته فــي الــدفــاع عــن تــايــوان بالقوة إلى
ً
طمأنة الشركاء مجددا.
ُ
ق ــد ت ـص ـبــح ح ـظ ــوظ الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي م ـ ـهـ ــددة بـسـبــب
تراجع نسبة تأييد بايدن (تقتصر اليوم على  ،)%39مع اقتراب
االنتخابات النصفية في نهاية هذه السنة ثم االنتخابات الرئاسية
بعد سنتين ،وبما أن المنافسة االستراتيجية مع الصين تبقى على
رأس أولويات االستراتيجية الخارجية األميركية ،يجب أن يثبت
بايدن قوته في ملف مضيق تايوان ،فهو ال يستطيع أن يتقبل
ّ
تفوق الصين على الواليات المتحدة في عهده.
ً
مع ذلــك ،ادعــى بايدن وكبار المسؤولين األميركيين مــرارا أن
االستراتيجية األميركية تجاه تايوان لم تتغير ،وهم يشعرون
بــالـقـلــق مــن مــواجـهــة ردود أف ـعــال مـتــاحـقــة قــد تـ ّ
ـدمــر الـعــاقــات
ً
الصينية األميركية نهائيا ،لذا تبقى «االستراتيجية الغامضة»
أكثر منفعة للواليات المتحدة ،فمن جهة تستطيع واشنطن أن
تحافظ على عالقتها االستراتيجية مع بكين ،من دون قطع الروابط
معها بالكامل ،عبر استنكار «سياسة الصين الواحدة» ،ومن جهة
أخرى قد تتصدى واشنطن للصين عبر مساعدة تايوان أو حتى
المشاركة في الدفاع عنها.
لكن ال تستطيع الصين من جهتها أن تتنازل في ملف تايوان،
وبعد تعليقات بايدن األخيرة حول هذه المسألةّ ،
رد المتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية ،وانغ ونبين ،بأسلوب فظ فقال:
ً
ً
«نحن نقدم نبيذا فــاخــرا ألصدقائنا ،لكننا نستعمل الرصاص
للترحيب بــالــذئــاب» .في الوقت نفسه ،دخلت طــائــرات «جــي»-10
و«ج ـ ــي »-16الـتــابـعــة لجيش الـتـحــريــر الشعبي «منطقة تحديد
شكل مــن الــردع
الــدفــاع الـجــوي» فــي جنوب غــرب تــايــوان لفرض
ٍ
االستراتيجي ،ويثبت رد الصين القوي والمدروس مدى أهمية
مسألة تايوان بنظرها وخطورة أي استفزازات محتملة في هذا
الملف.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

8.218

7.413

5.761

2.662 3.100 3.245

شركات استثمارية تستعجل «صناديق المؤشرات» و«األوبشن»
السوق المالي اليزال بحاجة إلى محفزات تدعم األداء
عيسى عبدالسالم

رفعت شركة بورصة الكويت
إلى هيئة أسواق المال في
أكتوبر الماضي مسودة تتعلق
بتنظيم العمل في صناديق
المؤشراتً ،وعروض الدخل
الثابت ،وحاليا هي في مجال
بحث لدى الهيئة؛ إلقرارها
والعمل بها قبل نهاية العام
الحالي.

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ل ـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» أن شـ ــركـ ــات
اس ـت ـث ـم ــاري ــة أبـ ـ ــدت اه ـت ـمــامــا
لدى الجهات المعنية بتطوير
السوق المالي ،بأن هناك حاجة
إلقرار أدوات استثمارية جديدة
مثل صناديق المؤشرات ،ETFS
والخيارات واألوبشن.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
الـشــركــات االسـتـثـمــاريــة نقلت
اهـتـمــامـهــا بــاسـتـعـجــال إق ــرار
هذه األدوات االستثمارية في
الوقت الحالي ،لما تحققه من
منفعة للعمالء المستثمرين
لديها ،وللشركات نفسها على
صـعـيــد تحقيق عــوا ئــد جيدة
لها ولمساهميها ،خصوصا
أن العديد من أسواق المنطقة
نجحت ،خــال الفترة األخيرة
الماضية ،في تدشين صناديق
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات مـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوق
السعودي والقطري والمصري،
األمــر الــذي يشير إلــى ضــرورة
الـعـمــل عـلــى اقـ ــرار الـعـمــل بها
للمحافظ على مراكز المنافسة
مع جميع األسواق اإلقليمية.
وأضافت المصادر أن هناك
ً
اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا ب ـ ـطـ ــرح صـ ـن ــادي ــق
المؤشرات المتداولة واألوبشن

«ع ـق ــود ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات» ،السـيـمــا
أن بعضها لديها استثمارات
ً
ق ــائ ـم ــة ح ــالـ ـي ــا فـ ــي ص ـنــاديــق
المؤشرات في أسوق مجاورة
ً
وأخرى أوروبية ،نظرا إلى أنها
أحد أهم المنتجات التي تلقى
ً
ً
رواجا من المستثمرين داخليا
ً
وخارجيا.
وب ـي ـنــت أن ش ــرك ــة بــورصــة
الكويت لألوراق المالية رفعت
إلـ ــى ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال في
أكتوبر الماضي مسودة تتعلق
ب ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـعـ ـم ــل ب ـص ـن ــادي ــق
ال ـم ــؤش ــرات ،وعـ ــروض الــدخــل
الثابت ،وحاليا هي في مجال
بحث لدى هيئة أسواق المال،
إلقرارها والعمل بها قبل نهاية
العام الحالي.
ون ــوه ــت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ال ـع ـم ــل ب ـص ـن ــادي ــق ال ـت ـح ــوط
وصناديق رأس المال المخاطر
ً
ال ـت ــي ت ــم إقـ ــرارهـ ــا أخ ـ ـيـ ــرا مــن
«أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال» ي ـع ـت ـمــد فــي
األسـ ـ ــاس ع ـلــى األدوات الـتــي
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـه ــا الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة فــي
الـمـشـتـقــات ال ـمــال ـيــة وال ـع ـقــود
اآلجلة والمقايضات ،وبالتالي
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة م ـل ـح ــة ل ـســرعــة
إقرارها.

وذ ك ــرت أن الفترة الزمنية
المطلوبة لالنتقال الى مرحلة
التدشين الفعلي لدخول سوق
الـمـشـتـقــات ال ـمــال ـيــة بــورصــة
الكويت إلى مرحلة التطبيق
الفعلي ال تقل عن عام ،2024
ف ــي ح ـيــن أن ال ـس ــوق الـمــالــي
ب ـحــاجــة إل ــى م ـح ـفــزات تــدعــم
األداء ،مؤكدة ضرورة تضافر
ال ـ ـجـ ـهـ ــود والـ ـت ــركـ ـي ــز ب ـش ـكــل
أك ـ ـبـ ــر عـ ـل ــى م ــرحـ ـل ــة ت ـط ــوي ــر
ال ـ ـسـ ــوق ،إلحـ ـ ــراز ت ـق ــدم أك ـبــر
عـلــى مـسـتــوى تنمية الـســوق
المالي من خالل تأهيل البيئة
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
ً
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدا لـ ـط ــرح ال ـم ـن ـت ـجــات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـمـسـتـحــدثــة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـنـ ـ ــدرج فـ ـ ــي نـ ـط ــاق
المرحلتين الثالثة والرابعة
من خطة تطوير السوق.
و لـفـتــت إ ل ــى أن المشتقات
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــول بـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي س ـ ــوق
ال ـك ــوي ــت م ـحــل ت ـعــامــل أفـ ــراد
ب ـن ـس ـب ــة تـ ـص ــل ا ل ـ ـ ــى  98فــي
المئة ،إال أن التوجه الجديد
هو إتاحة الفرصة للصناديق
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات
وال ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــات الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة
لـ ـتـ ـتـ ـع ــام ــل فـ ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـتـ ـق ــات

الـ ـم ــالـ ـي ــة ،مـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز ت ــدف ــق
السيولة الى السوق.
وأكـ ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ض ــرورة
ت ـض ــاف ــر الـ ـجـ ـه ــود ،وال ـتــرك ـيــز

بشكل أكبر على خطة تطوير
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ،واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء م ـن ـهــا
ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ــرع وق ـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن هــو
النجاح الحقيقي لكل أعضاء

ال مساس بمنحة المتقاعدين وال خصم استحقاقات
المستفيد يحصل عليها كاملة عبر إيداعها في حسابه البنكي
●

محمد اإلتربي

كـشـفــت م ـص ــادر مـعـنـيــة لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أن هـنــاك
توجيهات بعدم المساس بمبلغ الـ  3000دينار التي
ستصرف منحة للمتقاعدين خالل أيام؛ عبر تجنب
أي خصومات أو استقطاعات ألي التزامات أو سداد
استحقاقات أو مديونيات على العميل.
وقالت المصادر ،إن المنحة ستكون كاملة من حق
ً
كل مستفيد ،ولن يتم خصم أي أقساط مستحقة أيا
كانت ،إذ ستكون بتصرف كل مستحق.
وأف ـ ــادت ب ــأن ــه سـيـتــم الـتـنـسـيــق م ــع ال ـم ـصــارف
لترصيد المبلغ في الحسابات للمستفيدين مباشرة
دون أي خصومات مسبقة ما لم تكن عملية السداد
بــرغ ـبــة ال ـع ـم ـيــل ألي اس ـت ـح ـقــاق يـ ـ ــراه ،وأوض ـح ــت
الـمـصــادر ،أنــه سيتم التنسيق فــي هــذا الـشــأن مع
البنك المركزي والبنوك.
وتقدر قيمة المنحة المرتقبة بنحو  590مليون

دينار ،ومن المنتظر أن تنعش العديد من القطاعات
بحسب تقديرات بشأن القنوات التي ستتوزع عليها
سيولة المنحة تبرز نحو  8أبواب ستتوزع عليها وهي:
 قطاع التجزئة بمختلف تنوعاته إذ سيكون منأكبر المستفيدين.
ً
 قطاع السياحة والسفر خصوصا ،أن توقيتصرف المنحة يأتي في مرحلة استحقاقات العطالت.
 اس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي ت ـق ـل ـيــص ب ـع ــض ال ـم ـطــالــبواالستحقاقات.
 شريحة ستستخدمها الستحقاقات معيشية. أخــرى الستحقاقات صحية وعالجية وطبابةمختلفة.
 نـسـبــة سـتــوجــه السـتـحـقــاقــات تعليمية لدعمالمرحلة الجامعية لمن لديهم متخرجين من الثانوية
ً
حاليا.
 نسبة منها ستنفق على سلع وكماليات أخرىفاخرة غير ضرورية.

 شريحة تتجه للذهب األصفر كمالذ آمن حيث اليزال كذلك بالنسبة للكثيرين.
 تتوقع مـصــادر أن يــدخــرهــا مــا نسبتهم بنحوً
ً
ً
 %10تقريبا أي نحو  16ألفا من إجمالي  160ألفا هم
المستفيدون في حين  %5فقط أي نحو  8آالف مستفيد
ينتظر أن يستغلوها في قنوات استثمارية مدرة وآمنة.
على صعيد متصل ،رأت مصادر مصرفية أن توزيع
قيمة المنحة على العديد مــن القطاعات لــن يؤجج
ً
مستويات التضخم ،بالرغم من أنه عمليا يتعارض
مع السياسة النقدية التي واكبت الفدرالي األميركي
في رفع الفائدة لكبح مستويات التضخم.
وأفـ ــادت ب ــأن نسبة كـبـيــرة مــن التضخم المحلي
مستورد بسبب االعتماد الكبير على االستيراد ألغلبية
مطلقة مــن السلع الـضــروريــة واألســاسـيــة ومختلف
االحتياجات.
ً
أيضا يتوجب اإلشارة إلى أن تنوع وتباين واختالف
التوجهات بين المستفيدين سيضعف من أألثر السلبي

م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـ ـس ـ ــوق ،لـتـحـقـيــق
الهدف الرئيسي في استقطاب
المزيد من الشركات العائلية
والتجارية النوعية ،واستقطاب

«التجارة» تمدد منع تصدير
سكراب الحديد حتى نهاية العام
●

المركز فيما يخص ملف التضخم الذي يضرب أطنابه
ً
كل دول وأسواق العالم حاليا بنسبة متفاوتة.
م ـصــادر أشـ ــارت إل ــى أن األث ــر الـسـلـبــي للتضخم
ً
المستورد يبقى محدودا على االقتصاد الكويتي ،ألنه
غير مصدر لسلع ومنتجات كثيرة ،فأغلبية مطلقة
لـصــادراتـهــا نفطية فيما مـعــروف أن ــه عندما ت ــزداد
الضغوط التضخمية المستوردة في االقتصاد المحلي
تتأثر بــه أكثر ال ــدول الـمـصــدرة ،إذ تمتد تداعياتها
االقتصادية السلبية على إضعاف القدرات التصديرية
لالقتصاد المصاب بها كنتيجة منطقية الرتفاع نسبة
المكونات المستوردة في هيكل صادراتها للعالم وهي
على حالة الكويت ليست كبيرة.
ً
وكانت قد تمت الموافقة أخيرا من مجلس األمة على
قانون يتم بموجبه صرف منحة مالية قدرها ثالثة
آالف دينار لكل مواطن من أرباب المعاشات يرتقب أن
يتم صرفها خالل األسبوع الحالي.

الـ ـم ــزي ــد مـ ــن رؤوس األم ـ ـ ــوال
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،لـ ـجـ ـع ــل ب ــورص ــة
ال ـكــويــت ف ــي م ـقــدمــة األسـ ــواق
المالية بالمنطقة.

جراح الناصر

م ـ ـ ـ ـ ـ ــددت وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والصناعة فترة حظر تصدير
وإعادة تصدير سكراب الحديد،
من أمس األول إلى نهاية العام
الحالي.
وج ـ ــاء الـ ـق ــرار الـ ـ ـ ــوزاري رقــم
 68ل ـس ـنــة  2022ا ل ـ ـصـ ــادر عــن
وزي ــر الـتـجــارة والصناعة فهد
الشريعان بمنع تصدير سكراب
ال ـ ـحـ ــديـ ــد ،بـ ـع ــد االط ـ ـ ـ ــاع عـلــى
القانون رقم  43لسنة  1964في
شأن االستيراد والمرسوم رقم
 10لسنة  1979بشأن االشــراف
على االتجار في السلع وتحديد
أسـ ـع ــار ب ـع ـض ـهــا وت ـع ــدي ــات ــه،
إضافة إلى المرسوم بالقانون
رقـ ــم  68لـسـنــة  1980ب ــإص ــدار
قـ ــانـ ــون الـ ـتـ ـج ــارة وت ـع ــدي ــات ــه

وقــانــون الصناعة ،وبـنــاء على
ال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري رق ــم  19لسنة
 ،2022وكـ ــذلـ ــك بـ ـن ــاء ع ـل ــى مــا
تقتضيه المصلحة العامة.
وك ــان وزي ــر ال ـت ـجــارة أصــدر
ً
ً
خالل العام قــرارا وزاريــا بشأن
مـنــع تـصــديــر س ـك ــراب الـحــديــد
ل ـمــدة  3أش ـهــر ،حـظــر بموجبه
تصدير سكراب الحديد ،خالل
ال ـف ـت ــرة م ــن  17م ـ ــارس وحـتــى
 17ي ــو ن ـي ــو  ،2022م ــع ا ت ـج ــاه
الوزارة إلى منع تصدير الزيوت
الـنـبــاتـيــة وك ــل أنـ ــواع الـحـبــوب
وال ـح ــدي ـ ـ ــد الـ ـسـ ـك ــراب والـ ـ ــورق
ل ـت ــوف ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـس ــوق
المحلي.

«نفط الكويت» تسعى إلى تحسين معدالت اإلنتاج أسعار برنت تهبط %7.3

بأقل تكلفة من خالل اعتماد تقنية الحفر المتعدد األطراف
●

أشرف عجمي

ذكر مصدر نفطي أن شركة نفط الكويت
تعمل بشكل جــدي على تحسين معدالت
اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة ،وذلك من خالل
اعتماد أحــدث أسـاليب العمل والتقنيات
وأكثرها فاعلية.
ول ـف ــت ال ـم ـصــدر ال ــى ان ال ـشــركــة ب ــدأت
العمل على مشروع حفر متعـدد األطـراف،
وأن تلك الطريقة تسهم في حماية المناطق
ال ـس ـط ـح ـيــة والـ ـح ــد م ــن ال ـت ـل ــوث الـبـيـئــي،
باإلضافة إلى رفع مستوى اإلنتاج.
وبين ان تلك التقنية المتعددة األطراف
تتمثل في حفر آبار أفقية متعددة الفروع
(البئر األم فروع متعددة) ،تتيح استخدام

مساحة سـطحية كافية لحفر عدد من اآلبار
بدل بئر واحدة.
وعـلــى الـصـعـيــد ذاتـ ــه ،ق ــال الـمـصــدر ان
الشركة مستمرة في العمل للوصول الى
الهدف الموضوع في انتاج النفط الخفيف،
حيث ان االمر يتطلب الحفر بعدد منصات
كبير.
وأشار الى أن شركة نفط الكويت وضعت
خطة إلنتاج الغاز الحر والنفط الخفيف
على عــدة مراحل من أهمها الــوصــول الى
إنـتــاج مــا يـقــارب  175مليون قــدم مكعبة
فــي الـيــوم مــن الـغــاز الـحــر ،بــاإلضــافــة إلى
ما يقارب  50الف برميل يوميا من النفط
الخفيف ،حيث تــم تحقيق هــذه المرحلة
مــن خــال تشغيل منشأة اإلنـتــاج المبكر

( .)EPF-50وت ــم رف ــع إن ـت ــاج الـمـحـطــة إلــى
 210مــايـيــن ق ــدم مكعبة مــن ال ـغــاز الحر
بــاإلضــافــة ال ــى  80ال ــف بــرمـيــل يــومـيــا من
النفط الخفيف.
ول ـف ــت الـ ــى أن ه ـن ــاك مــرح ـلــة اخ ـ ــرى تم
تـحـقـيـقـهــا م ــن خ ــال رف ــع اإلنـ ـت ــاج ال ــى ما
يـقــارب  510ماليين قــدم مكعبة مــن الغاز
الحر ،باإلضافة إلى  200ألف برميل يوميا
من النفط الخفيف.
وأوضـ ـ ـ ــح أن هـ ـن ــاك م ــرح ـل ــة ه ــام ــة هــي
الــوصــول ال ــى ان ـتــاج مــا ي ـقــارب مـلـيــار قــدم
مكعبة من الغاز الحر ،باإلضافة إلى 250
الـ ــى  300الـ ــف ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا م ــن الـنـفــط
الخفيف خالل العام الحالي او اوائل العام
المقبل.

البرميل الكويتي يرتفع  1.33دوالر إلى 120.67
هـبـطــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط ن ـحــو  6ف ــي الـمـئــة
بـتـعــامــات أم ــس األول ،بـسـبــب م ـخــاوف من
اح ـت ـم ــال أن ي ـ ــؤدي رفـ ــع ال ـب ـن ــوك ال ـمــركــزيــة
الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء االقتصاد
العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ارتـ ـف ــع س ـعــر بــرم ـيــل الـنـفــط
ا لـكــو يـتــي  1.33دوالر ليبلغ  120.67دوالرا
للبرميل في تداوالت أمس األول ،مقابل 119.34
دوالرا للبرميل في تــداوالت الخميس ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم
أغسطس  6.69دوالرات أو  5.6في المئة إلى
 113.12دوالرا للبرميل عند التسوية ،في حين
انخفض خام غرب تكساس الوسيط األميركي

تسليم يوليو  8.03دوالرات أو  6.83دوالرات
إلى .109.56
وسجل خام برنت أول انخفاض أسبوعي
لــه منذ  5أســابـيــع بنسبة  7.3فــي الـمـئــة ،في
حين سجل الخام األميركي أول تراجع له منذ
 8أسابيع بنسبة  9.2في المئة.
وأشار األمين العام لمنظمة الدول المصدرة
لـلـنـفــط (أوبـ ـ ــك) مـحـمــد بــارك ـي ـنــدو أم ــس إلــى
أن ال ـب ـل ــدان ال ـم ـص ــدرة لـلـنـفــط ف ــي الـمـنـظـمــة
وحلفاءها تعمل على تحقيق التوازن بأسعار
النفط في األسواق العالمية.
وقال باركيندو ،للصحافيين خالل حضوره
الــدورة السادسة لمنتدى الطاقة في العراق،
وال ــذي تنظمه الـجــامـعــة األمـيــركـيــة بـبـغــداد،

«ن ـع ـم ــل م ــع ح ـل ـفــائ ـنــا ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ال ـس ــوق
النفطي ،وتحقيق الـتــوازن وتنظيم العرض
في السوق وفق التفاهمات بين دول المنظمة
وحلفائها ،وسنستمر في خطواتنا لتحقيق
التوازن باألسعار في السوق النفطي».
وأش ـ ـ ــاد بـ ـ ــدور ال ـ ـعـ ــراق ف ــي دعـ ــم قـ ـ ــرارات
ال ـم ـن ـظ ـمــة السـ ـتـ ـق ــرار أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط خ ــال
السنوات الماضية ،مشيرا إلى أن العراق قادر
على إظهار دعمه للمنظمة ،وأنه أول بلد عمل
على دعم قرارات استقرار األسعار.
ويناقش المنتدى على مدى يومين قضايا
وملفات تتعلق بقطاع الطاقة والنفط والغاز
بمشاركة عدد من الشركات األجنبية العاملة
في العراق.

القيمة السوقية للعمالت المشفرة تفقد  334مليار دوالر في أسبوع
واصلت العملة المشفرة «بتكوين»،
أمس ،تراجعها تحت الـ  20ألف دوالر،
بسبب عمليات بيع واسعة النطاق.
وانخفض سعر «بتكوين» بأكثر من
 7في المئة إ لــى مستوى  19.376ألف
دوالر خالل التعامالت.
وف ـ ـ ــي آخ ـ ـ ــر سـ ـبـ ـع ــة أيـ ـ ـ ـ ــام ،خـ ـس ــرت
« ب ـت ـك ــو ي ــن» ن ـحــو  33.3ف ــي ا ل ـم ـئــة مــن
قيمتها ،لتستقر قيمتها السوقية عند
 367.56مليار دوالر.
كما خسرت عملة «اإليثر» أكثر من
 37في المئة من قيمتها خالل األسبوع
لـيـتــم تــداول ـهــا عـنــد مـسـتــويــات 1004
دوالرات.
وانـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــات ا لـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ف ـ ــي  24س ــا ع ــة
األخيرة بقيمة  58مليارا ،إلى 844.36
مليارا ،فيما ترتفع الخسائر السوقية
إلى  334مليارا في أسبوع.
وحـســب «فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» أدى

ال ـتــراجــع إل ــى ان ـخ ـفــاض ع ــن مـسـتــوى
الذروة الذي سجله السباق الصعودي
السابق في أ ســواق العمالت المشفرة
فـ ــي ع ـ ــام  ،2017و مـ ـح ــو س ـ ـن ــوات مــن
ال ـم ـكــاســب ألص ـح ــاب ال ـع ـق ــود طــويـلــة
األجل.
واهتزت األسواق المالية التقليدية
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ب ـع ــد أن عـ ـ ــززت ثــاثــة
من البنوك المركزية الكبرى ،بقيادة
بـنــك االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي األمـيــركــي،
تكاليف االقتراض كجزء من محاولة
لكبح جماح التضخم الشديد .وسجلت
األسهم العالمية أسوأ أسبوع لها منذ
أح ـلــك أيـ ــام ال ــوب ــاء ف ــي مـ ــارس ،2020
ح ـيــث خ ـشــي ال ـت ـج ــار م ــن أن اإلج ـ ــراء
الـعـنـيــف قــد يـعـيــق الـنـمــو الـعــالـمــي أو
حتى يؤدي إلى الركود.
وك ــان الـمـسـتـثـمــرون والـمـســؤولــون
ا لـتـنـفـيــذ يــون يــرا ق ـبــون سـعــر ً بتكوين
بقلق في األ يــام األخيرة ،خوفا من أن

يؤدي انخفاض أقل من  20000دوالر
إلى التصفية القسرية للرهانات ذات
الرافعة المالية الكبيرة في األ ســواق،
مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على

ال ـس ـعــر وت ـف ــاق ــم أزمـ ــة االئ ـت ـم ــان الـتــي
أص ــاب ــت ب ــال ـف ـع ــل م ـق ــرض ــي ال ـع ـمــات
المشفرة الكبار والتجار.
في األسبوع الماضي ،منعت شركتا

سيلسيوس وبابل فاينانشيال ،وهما:
زوجان من شركات اإلقراض ،عمليات
ا لـسـحــب بـيـنـمــا فـشـلــت ث ــري اروز في
تلبية طلبات المقرضين لجمع أموال
إضافية لتغطية الرهانات المتوترة.
في الشهر الماضي ،انهارت لونا وتيرا
وهـمــا رم ــزان شـهـيــران ل ــدى مـتــداولــي
العمالت المشفرة الذين يسعون إلى
تحقيق عوائد عالية ً
جد ا.
وق ـ ــال ك ــون ــور راي ـ ـ ــدر ،ال ـم ـح ـلــل فــي
ش ــرك ــة ك ــاي ـك ــو ل ــأب ـح ــاث وال ـب ـي ــان ــات
 ،أ م ـ ــس األول :إن « قـ ـط ــع ا ل ــدو م ـي ـن ــو
ت ـت ـســا قــط اآلن .م ــع ا ل ـم ــز ي ــد م ــن قـطــع
ا ل ــدو مـ ـيـ ـن ــو ،مـ ــن ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن يــأ تــي
الـمــزيــد مــن حــركــة الـسـعــر الـهـبــوطـيــة،
والـ ـت ــي م ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن ت ـش ـهــد ك ــرة
ثلجية مع هذه التصفية».
ت ـخ ـل ــت ب ـت ـك ــوي ــن عـ ــن أكـ ـث ــر مـ ــن 70
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمـتـهــا م ـنــذ ذروت ـه ــا
فـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــريـ ــف ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ح ـ ـيـ ــث ي ـفــر

الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــرون أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن أص ـ ـ ــول
ال ـ ـم ـ ـضـ ــاربـ ــة م ـ ــع تـ ـش ــدي ــد ال ـس ـي ــاس ــة
الـنـقــديــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم من
قـ ـب ــل الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـم ــرك ــزي ــة .وان ـخ ـف ــض
إج ـم ــال ــي ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة لـلـعـمــات
المشفرة إلى أقل من  1تريليون دوالر
تريليونات دوالر.
من ذروة بلغت 3.2
ً
وانـخـفــض سـعــر اإلي ـثــر أيــضــا إل ــى ما
دون  1000دوالر ،مما رفع انخفاضاته
هــذا ا لـعــام إ لــى أكثر مــن  70فــي المئة.
ان ـخ ـفــض س ـعــر ب ـت ـكــويــن إل ــى حــوالــي
 18900دوالر ا لـسـبــت ،و فـقــا لبيانات
من .CryptoCompare
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجعات حادة لمعظم المؤشرات و«تاسي» السعودي يخسر %6.2
ضغط تقديرات آفاق النمو االقتصادي العالمي بعد زيادة كبيرة في سعر الفائدة
ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات األسـ ـ ــواق
ال ـمــال ـيــة ب ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي بـشــدة خ ــال تعامالت
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،وانـ ـتـ ـه ــت
بمحصلة حمراء للمؤشرات السبعة
وب ـن ـس ــب ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا،
وتصدر الخاسرين مؤشر السوق
السعودي «تاسي» األكبر في الشرق
األوس ــط وفقد نسبة قياسية هي
ثــانــي أك ـب ــر خ ـســائــره ل ـه ــذا ال ـعــام
ً
بنسبة  6.2فــي الـمـئــة ،تــاه ثانيا
مؤشر ســوق قطر بخسارة ثقيلة
جديدة بنسبة  4.1في المئة.
بينما تراجع مؤشر سوق دبي
المالي بنسبة  3.8في المئة وحل
ً
ً
ثالثا ،وجاء رابعا مؤشر بورصة
الكويت العام بخسارة نسبة 2.6
في المئة ،وتقارب مؤشرا سوقي
أب ــوظ ـب ــي وال ـب ـح ــري ــن وب ـخ ـس ــارة
ن ـس ـبــة 1.8و 1.7ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
ال ـتــوالــي ،واسـتـقــر كـعــادتــه مؤشر
سوق سلطنة عمان المالي بخسارة
ً
محدودة جدا بلغت نسبة  0.3في
المئة.

علي العنزي

تقديرات بزيادات
جديدة ألسعار
الفائدة لكبح
جماح التضخم
تغير أساسيات
األسواق المالية
واالقتصادية

قلق اقتصادي عالمي
ب ـع ــد بـ ـي ــان ــات ت ـض ـخ ــم مـقـلـقــة
لصانع ال ـقــرار األمـيــركــي ال ــذي لم
يتوانى في رفع كبير للفائدة هو
ً
األعلى خــال  28عاما بـ  75نقطة
أساس لتبلغ الفائدة في االقتصاد
األمــري ـكــي نـسـبــة  1.75فــي الـمـئــة،
تظهر أحــاديــث محافظي البنوك
المركزية األميركية الكبرى أن من
المحتمل حدوث رفع جديد وكبير
ً
أيضا خالل موعد المراجعة القادم
منتصف الشهر القادم لكبح جماح
التضخم الكبير ،الــذي بلغ نسبة
 8.3فــي الـمـئــة وه ــو األع ـلــى خــال
ً
 40عــامــا ،ونمو شهري كبير بين
ش ـهــريــن (م ـق ــارن ــة أب ــري ــل وم ــاي ــو)
ً
بلغ  0.6في المئة ليرفع كثيرا من
احتمال دخول االقتصاد األميركي
القائد لقاطرة االقتصاد العالمي
مرحلة ركود تضخمي.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـع ـط ـيــات ال ـم ـق ـل ـقــة،

خسائر متفاوتة
للسوق العماني
ودبي يفقد
 %3.8والكويتي
 %2.8وبوظبي
والبحرين
يتراجعان %1.7

بنسبة  3.8فــي المئة أي 114.42
نقطة ليقفل على مستوى 3262.08
نقطة بعد أن تصاعدت األصــوات
المتوقعة لركود تضخمي حتمي
ب ـع ــد رفـ ــع ن ـس ــب الـ ـف ــائ ــدة بسبب
ارتفاع نسبة التضخم على أساس
شهري.

مراجعة مؤشرات أسواق ناشئة

تراجعت األسواق المالية العالمية
ً
بينما صمدت مؤقتا أسعار النفط،
لكنها استجابت بنهاية المطاف،
وبـ ـع ــد إق ـ ـفـ ــال األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة
الخليجية وانهارت بخسائر بلغت
ً
 7في المئة تقريبا وأقفل برنت على
ً
مستوى  113دوالرا للبرميل.
وتراجع مؤشر السوق السعودي
الــرئـيـســي «تــاســي» بنسبة كبيرة
هــي ثاني أكبر خـســارة أسبوعية
خ ــال ه ــذا ال ـع ــام وب ـعــد خـســارتــه
في بداية مايو نسبة  7في المئة
بعد تــداول خبر زيــادة سريعة في
رفع الفائدة لتلتهم هذه الخسائر
مكاسب العام الكبيرة ،التي بلغت

ف ــي أف ـض ــل أيــام ـهــا نـسـبــة  21في
المئة ،ولــم يتبق منها ســوى 4.1
ف ــي ال ـم ـئــة وي ـق ـفــل مــؤشــر ال ـســوق
ال ـس ـع ــودي الــرئ ـي ـســي ع ـنــد أدن ــى
مستوياته فــي خمسة أشهر عند
ً
مستوى  11824.42نقطة متراجعا
بنسبة  6.2فــي المئة أي 779.47
ً
نقطة ومتخليا بشكل واضــح عن
مستوى  12ألف نقطة الذي حاول
التشبث به أكثر من أسبوع.

خسائر كبيرة في مؤشري
قطر ودبي
وف ـقــد مــؤشــر ال ـس ــوق الـقـطــري

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/06/١٧
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2022/06/10
2022/06/17
الفرق
التغير ()%

7.609.42
7.413.83
 195.59%2.6 -

12.603.89
11.824.42
 779.47%6.2 -

13.099.25
12.562.05
 537.20%4.1 -

4.134.56
4.122.51
 12.05%0.3 -

1.883.14
1.851.65
 31.49%1.7 -

9.628.40
9.456.62
 171.78%1.8 -

3.376.50
3.262.08
 114.42%3.4 -

وجهة نظر

تعافي أسواق األسهم الصينية
حسان فوزي بيدس
تعد أسواق األسهم الصينية من بين أكبر
األسواق المالية في العالم مع قيمة سوقية
ناهزت  79تريليون يوان عام  ،2020وعلى
الرغم من إغالقها تقليديا أمام المستثمرين
األجـ ــانـ ــب فـ ــإن األسـ ـ ـ ــواق ال ـص ـي ـن ـيــة عـمـلــت
تدريجيا على تخفيف القيود ،ووفرت ثالثة
أنواع من األسهم للتداول:
 أسهم  Aيسمح التداول بها في الغالبمن المستثمرين المحليين بالعملة المحلية،
بينما يسمح فقط للمستثمرين األ جــا نــب
المؤهلين بموافقة خاصة للتداول بها.
 أسهم  Bمتاحة للمستثمرين المحليينللتداول بها بالعمالت األجنبية.
 أسهم  Hمدرجة في بورصة هونغ كونغويسمح للمستثمرين المحليين واألجانب
بالتداول فيها بعملة هونغ كونغ الدوالر.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أه ــم م ــؤش ــرات ســوق
األسهم الصيني شهدت مؤخرا ارتفاعا على
عكس التوقعات:

 مؤشر شانغهاي ارتفع .%0.5 مؤشر شنزن ارتفع .%0.948 مؤشر هونغ كونغ ارتفع .%1.14وح ـســب الـتـقــريــر االق ـت ـص ــادي ،ال ــذي
صـ ـ ــدر الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،أكـ ـ ــد ارتـ ـف ــاع
اإلنـ ـت ــاج ال ـص ـنــاعــي ب ــزي ــادة  %0.7عن
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع ق ـي ـمــة إدارة
األص ـ ــول ال ـثــاب ـتــة ال ــى  %6.2ع ــن ال ـعــام
الماضي ،كما شهدت أس ــواق الـمــال في
األسبوع الماضي تدفق األموال القادمة
مــن الـخــارج ،والـتــي فاقت حجم األمــوال
الخارجة من السوق.
ول ـك ــن ال ـم ــرك ــز ال ــوط ـن ــي ل ــإح ـص ــاءات
حــذر بأنه على الصين أن تأخذ الحيطة
مــن تـقـلـبــات األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ال ـحــادة،
مضيفا أن االقتصاد المحلي ما زال يواجه
ت ـح ــدي ــات وصـ ـع ــوب ــات ي ـج ــب ت ـج ــاوزه ــا
للوصول إلى مرحلة التعافي االقتصادي.
وأه ـ ــم أسـ ـب ــاب ت ـح ـســن أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال

الصينية وجــود رغبة لــدى الحكومة في
عمل اآلتي:
 تـخـفـيــف إجـ ـ ــراءات ك ــورون ــا الـمـشــددةورفع القيود وإنهاء الحظر في أكبر المدن
الصينية.
 إطــاق حزمة تحفيزية جديدة للبنيةالتحتية.
 تــوفـيــر إعـ ـف ــاءات ضــريـبـيــة لـلـشــركــاتالكبيرة والمتوسطة.
 توفير إعفاء ات لإليجارات وتخفيضالرسوم على الشركات أثناء فترة الحظر.
 تسريع إصدار سندات حكومية خاصة. إن ـه ــاء الـتـحـقـيـقــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــيفرضتها منذ أكـثــر مــن عــام على الشركات
التكنولوجيا الكبيرة.
م ــن وج ـهــة ن ـظــري جـمـيــع ه ــذه الـعــوامــل
تؤكد أن األســوأ انتهى فــي أســواق األسهم
الـصـيـنـيــة ،وم ــن األرجـ ــح أن ن ــرى الـتـعــافــي
االقتصادي في النصف الثاني من هذا العام.

األسهم األميركية تسجل أكبر انخفاض
أسبوعي منذ يناير وسط مخاوف الركود
ارتفعت األسهم األميركية بشكل
طـفـيــف ع ـنــد اإلغ ـ ــاق بـتـعــامــات
أمس األول ،لكنها ما زالت تعاني
م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر انـ ـخـ ـف ــاض أس ـب ــوع ــي
بالنسبة المئوية منذ شهور ،مع
مــواج ـهــة الـمـسـتـثـمــريــن احـتـمــاال
متزايدا بحدوث ركود ،في الوقت
الـ ــذي ت ـح ــاول ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة
العالمية القضاء على التضخم.
وأث ــار ارت ـفــاع التضخم بشكل
ك ـب ـي ــر قـ ـل ــق ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ه ــذا
العام ،مع بدء مجلس االحتياطي
االتحادي األميركي ومعظم البنوك
الـمــركــزيــة الرئيسية الـتـحــول من
تخفيف السياسات النقدية إلى
تشديدها ،وهــو مــا سـيــؤدي إلى
إب ـطــاء االق ـت ـصــاد ،ورب ـمــا يسبب
ركودا ويقوض أرباح الشركات.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات وول
ستريت الثالثة الرئيسية لألسبوع
ال ـثــالــث ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،وت ـعــرض
مــؤشــر س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز 500
القياسي ألكبر انخفاض أسبوعي

بالنسبة المئوية منذ يناير ،وفق
«رويترز».
وارتـ ـف ــع س ـت ــان ــدرد آنـ ــد ب ــورز
 500ب ــواق ــع  7.07ن ـقــاط أو 0.19

نسبة  4.1فــي المئة ولــم يستطع
الصمود ،على الرغم من أسياسيات
ممتازة في االقتصاد القطري الذي
يسيطر على حصة  27في المئة من
سوق الغاز المسال بالعالم ويطور
م ـشــاريــع تــزيــد ق ــدرت ــه اإلنـتــاجـيــة
بنسبة  60في المئة باستثمارات
ت ـصــل إلـ ــى  40م ـل ـيــار دوالر هي
األك ـبــر فــي ال ـعــالــم ،لـكــن لــأســواق
ال ـم ــال ـي ــة رأي آخ ـ ـ ــر ،ف ـت ــراج ـع ــات
االقتصاد العالمي وتوقعات الركود
ً
ستقلص الطلب حتما على الطاقة،
مما يؤثر على األسعار في حينه،
ً
بالتالي الــدخــول فــي رك ــود أيضا
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــادات الـخـلـيـجـيــة الـتــي

تعتمد على استهالك عالمي للطاقة
ت ـن ـت ـج ـهــا وتـ ـص ــدره ــا ل ـمــواج ـهــة
الطلب.
وفقد مؤشر سوق قطر المالي
 537.2نقطة ليقفل على مستوى
 12562.05نقطة ويبقى األفضل
بعد أبوظبي خليجيا في مكاسب
هذا العام حيث تراجعت الى  8في
الـمـئــة فــي ق ـطــر ،ول ــم يـتـبــق ســوى
ن ـس ـبــة  2ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن مـكــاســب
س ــوق دب ــي الـمــالــي لـهــذا ال ـعــام إذ
مسح معظمها وبعد أن بلغت 20
في المئة في منتصف شهر أبريل
الماضي.
وت ـ ــراج ـ ــع مـ ــؤشـ ــر س ـ ــوق دب ــي

فــي الـمـئــة ليغلق عـلــى 3673.84
نقطة ،فــي حين ارتـفــع «نــاســداك»
الـمـجـمــع  149.11نـقـطــة أو 1.39
فــي الـمـئــة إل ــى  10795.21نقطة،

وت ــراج ــع «داو جــونــز» الصناعي
 47.13نقطة أو  0.16في المئة إلى
 29879.94نقطة.
(العربية نت)

سـ ـجـ ـل ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
ً
ً
الكويت الرئيسية تــراجـعــا كبيرا
وبـنـســب مـتـقــاربــة بـلـغــت  2.6في
المئة على مستوى مؤشر السوق
العام أي  195.59نقطة ليقفل على
مـسـتــوى  7413.83نـقـطــة ،وب ــذات
النسبة فقد مــؤشــر ال ـســوق األول
 219نـقـطــة لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 8218.04نقطة ،بينما سجل مؤشر
رئيسي  50نسبة اكبر بلغت 3.1
في المئة أي  192نقطة ليقفل على
مستوى  6003.96نقطة.
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن فـ ـ ـت ـ ــور م ـع ـظــم
الجلسات ،فإن المتغيرات الثالثة
ارتـفـعــت بــدعــم مــن دخ ــول سيولة
جديدة من صناديق  S&Pلألسواق
الناشئة خالل فترة المزاد بنهاية
تـعــامــات األس ـبــوع ،الـتــي أشاعت
ً
جــوا من الثقة بعد دخــول سيولة
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة عـ ـل ــى أس ـ ـع ـ ــار األسـ ـه ــم
الحالية ،وهي معروفة من صناديق
استثمارية على المدى المتوسط
والطويل.
ً
وك ـ ـ ـ ــان األداء إجـ ـ ـم ـ ــاال ي ـم ـيــل
إل ــى ال ـف ـتــور والـ ـه ــدوء ع ــدا بعض
االرتـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ع ـل ــى أس ـه ــم مـنـتـقــاة
معظمها فــي الـســوق األول بينما
تراجعت سيولة السوق الرئيسي
بـشــدة وبـلـغــت أدن ــى مستوياتها
في عام عند  10ماليين دينار في
بـعــض الـجـلـســات ،إذ تــم التركيز
على أسعار متراجعة في األسهم
ال ـق ـي ــادي ــة وب ــداي ــة ت ـكــويــن مــراكــز
استثمارية طويلة الـمــدى عليها
ً
انتظارا لتوزيعات األرباح الفصلية
بعد نهاية النصف األول للبنوك
وب ـع ــض األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة كــزيــن

وأج ـي ـل ـي ـتــي ،واح ـت ـف ــظ مــؤشــر
ال ـس ــوق األول بـنـسـبــة  7.5في
المئة كأرباح لهذا العام بعد ألن
تجاوزت  21في المئة في نهاية
شهر أبريل الماضي.

خسائر بنسب متقاربة
تـ ــراجـ ــع مـ ــؤشـ ــرا أب ــوظ ـب ــي
وال ـب ـح ــري ــن بـنـسـبــة مـتـقــاربــة
كـ ـ ــانـ ـ ــت  1.8ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة فــي
مــؤشــر ســوق أبوظبي المالي
األفضل أداء خالل عامي 2021
و 2022ف ــي األس ـ ــواق المالية
الـعــالـمـيــة والـخـلـيـجـيــة ،لكنه
ً
تــراجــع كـثـيــرا خ ــال تعامالت
الـ ـشـ ـه ــري ــن الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ول ــم
يتبق مــن مـكــاســب ع ــام 2022
ســوى  2فــي المئة فقط ،وفقد
بنهاية تعامالت األسـبــوع ما
مجموعه  171.78نقطة ليقفل
على مستوى  9456.62نقطة
وألسـبــاب الضغط مــن عوامل
اقتصادية عالمية كحال بقية
األسواق بدول مجلس التعاون
الخليجي.
ً
وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع أيـ ـ ـض ـ ــا م ــؤش ــر
البحرين المالي ،الــذي يعتبر
م ـ ــن أقـ ـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
الخليجية سيولة وفقد نسبة
 1.7في المئة أي  31.49نقطة
ليقفل على مستوى 1851.65
نـقـطــة وكـ ــان ض ـغــط األسـ ــواق
الخليجية األخرى على أسهمه
ً
مشتركة اإلدراج معها كبيرا.
واستقر مؤشر سوق عمان
المالي وكـعــادتــه ،إذ إنــه األقــل
ً
ارت ـبــاطــا مــع بقية الـمــؤشــرات
الخليجية أو العالمية وفقد
ن ـس ـب ــة  0.3ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة فـقــط
تعادل  12.05نقطة ليقفل على
مستوى  4122.51نقطة ،وبقي
ً
مستقرا ،إذ يحوم حــول نقطة
األساس التي انطلق منها في
بداية العام وبخسارة محدودة
ً
ج ـ ــدا ب ــأق ــل م ــن ُعـ ـش ــري نقطة
مئوية.
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محاكم اقتصادية متخصصة للمنازعات التجارية
ةديرجلا
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ندوة المعوقات التشريعية للقضايا االقتصادية أدارها العبدالله وناقشت  4محاور
سلطت ندوة المعوقات القانونية للقضايا االقتصادية ،التي أقامتها شركة ميسان
لإلعالم القانوني وأداراها المحامي د .حسين العبدالله ،الضوء على بيئة العمل
االقتصادي في الكويت ،ومدى الحاجة إلى تشريعات تنظيمية ورقابية جديدة لتواكب
التطور العالمي ،إلى جانب ضرورة وجود محاكم اقتصادية متخصصة.
وخالل تلك الندوة ،التي شارك فيها أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق

حسين العبدالله

د .محمد رباح المطيري ،والشريك في شركة ميسان للمحاماة واالستشارات القانونية
المستشار طارق يحيى ،والمستشار السابق في محكمة االستئناف المستشار العام
في البنك األهلي الكويتي د .نواف الشريعانً ،إلى جانب رئيس قسم االقتصاد في
«الجريدة» محمد البغلي… طرح العبدالله عددا من األسئلة لمناقشة  4محاور.
ودارت تلك المحاور في إطار اإلجابة عن تساؤالت :هل تتمتع الكويت ببيئة استثمار

محمد المطيري

نرمين أحمد

بيئتنا
متكاملة األمان
لكل من يرغب
في االستثمار
بالكويت
محمد المطيري

المؤسسات
المحلية
مرتبكة
وترسل
للمستثمرين
رسالة سيئة

محمد البغلي

نعاني
قلة جذب
المستثمرين
وضعف
إقبالهم

نواف الشريعان

التشريع الحالي
في الكويت
ال يساعد
المستثمر
األجنبي على
الدخول في
مشاريع كبيرة

طارق يحيى

ح ــول س ـ ــؤال :ه ــل ه ـنــاك بيئة
قانونية آمـنــة لالستثمار داخــل
الكويت ،قال د .محمد المطيري:
«إنه إذا كنا سنطرح هذا السؤال
فــدعــونــا ن ـطــرح ف ـكــرة ونـ ــرى من
خاللها هل القوانين توفر بيئة
آ م ـ ـنـ ــة أم ال؟ إذا أراد شـخــص
أو م ـج ـم ــوع ــة ت ــأسـ ـي ــس ش ــرك ــة
فـسـيـنـطـبــق عـلـيــه ق ــان ــون رق ــم 1
ً
لسنة  ،2016أما إن لم يكن كويتيا
ف ـس ـي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ــه قـ ــانـ ــون 113
لسنة  2013لالستثمار األجنبي
المباشر ،وإن كان من المشروعات
الـصـغـيــرة فسيلجأ ل ـقــانــون 98
لسنة  2013في شأن المشروعات
الصغيرة».
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري« :ب ـعــد أن
انـتـهـيـنــا م ــن مــرح ـلــة الـتــأسـيــس
واخ ـت ـيــار االس ــم وي ــري ــد اخـتـيــار
لـ ــوغـ ــو خ ـ ـ ــاص ب ـ ــه هـ ـن ــا ن ـط ـبــق
االت ـفــاق ـيــة الـخـلـيـجـيــة الـمــوحــدة
للعالمات التجارية التي صدرت
فــي قــانــون رق ــم  13لسنة ،2015
ون ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى م ــرحـ ـل ــة مـ ــزاولـ ــة
النشاط ،فنطلب منه قبل المزاولة
التسجيل فــي السجل التجاري
وهـ ـن ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ــه الـ ـق ــان ــون
رقـ ــم  18ل ـس ـنــة  2018وب ـع ــد أن
أسس وسجل ينتقل إلى مرحلة
الممارسة فينطبق عليه قانون
رقم  111لسنة  2013فيما يتعلق
بتراخيص المحالت التجارية».
وتابع« :وبعد أن زاول المهنة
وأراد أن يتوسع وأن يأتي بمنتج
جديد من الخارج فسينطبق عليه
قانون رقم  13لسنة  2016الخاص
بشأن الوكاالت التجارية ،وهناك
مجموعة من األنشطة تحتاج إلى
موافقة الجهات الرقابية كتأسيس
بـنــك فيخضع لـقــانــون  32لسنة
 68أو كـتــأسـيــس ش ــرك ــة تــأمـيــن
فيخضع إلى قانون رقم  125لسنة
 ،2019وحين تريد أن تندمج مع
شــركــة مــن الـشــركــات الـتــي تــزاول
نفس النشاط فستخضع لجهة
رقابية أخرى وهي جهاز حماية
الـمـنــافـســة قــانــون رق ــم  72لسنة
 ،2020ه ـ ــذه ال ـب ـي ـئ ــة هـ ــي بـيـئــة
متكاملة األمان لكل من يرغب في
االستثمار في دولة الكويت».
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال المستشار
طــارق يحيى ،إن هناك مجموعة
تشريعات خاصة بتنظيم عملية
االستثمار االقتصادي في الكويت
وأغـ ـلـ ـبـ ـه ــا تـ ـش ــريـ ـع ــات ح ــدي ـث ــة
صـ ـ ــدرت ف ــي ال ـع ـق ــد األخـ ـي ــر مــن
الزمن وهــذه التشريعات تواكب
جميع التطورات التشريعية في
الـعــالــم ،والمستثمر حين يرغب
في إدخال عالمة تجارية أو ماركة
ً
مــا ويـبـحــث أو يـضــع اسـتـثـمــارا
ً
ً
مــالـيــا كـبـيــرا فــي دول ــة الـكــويــت،
فإنه يبحث عن شقين أساسيين
والمتمثلين في كيفية المحافظة
على أي حقوق مكتسبة له في هذا
االستثمار وبيئة أمان واستقرار
لـحـقــوقــه وم ــواك ـب ــة الـتـشــريـعــات
والنهج العالمي كي ال يشعر بأنه
خاسر في الكويت كقيمة مضافة
لالستثمار مقارنة بدول أخرى.
وأوضح يحيى أنه على سبيل
ال ـم ـث ــال ح ـت ــى ي ـ ــرى الـمـسـتـثـمــر
أن دولـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت بـ ـل ــد جـ ــاذب
لالستثمار ويؤمن له االستقرار
ً
فإنه يتابع ع ــددا مــن المؤشرات
الـتــي وضـعــت مــن البنك الــدولــي
وال ـتــي ت ـقــارن مــا بـيــن ال ــدول من
حـ ـي ــث ت ـس ـه ـيــل قـ ـي ــام األع ـ ـمـ ــال،
والكويت بطبيعة الحال تقدمت
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ب ـع ــض
ً
التشريعات التي صــدرت حديثا
ففي عام  2016صدر قانون إنشاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
«ن ـ ــزاه ـ ــة» وه ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــيء يـعـتـبــر
ً
ً
مهما ج ــدا للمستثمر األجنبي
أو للمستثمر بشكل عام أن يكون
ً
ً
على علم بأن هناك إطــارا حاميا
الستثماره من كل الجرائم إضافة
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إلى وضع قانون حماية المنافسة
ً
لتعزيز المنافسة وليؤمن إطارا
للمستثمر األجنبي أو المحلي
بأن المنافسة المشروعة متاحة
وتحريم االحتكار أو أي تصرفات
ضارة بالمنافسة الشريفة.
وأك ـم ــل :كـمــا أن حــق االط ــاع
على المعلومات ألي فرد أو شركة
في جميع جهات الدولة هو تعزيز
للشفافية كــل هــذه الـعــوامــل هي
بيئة جذب واطمئنان للمستثمر.
ويما يخص هذا المحور قال
المستشار د .ن ــواف الشريعان:
هـ ـن ــاك أمـ ـ ــان ق ــان ــون ــي ف ــي دول ــة
الـ ـك ــوي ــت ف ـ ـ ــأي شـ ـخ ــص ي ــذه ــب
إل ــى الـتـقــاضــي فـفــي الـنـهــايــة هو
ً
س ـي ـح ـص ــل عـ ـل ــى حـ ـق ــه أيـ ـ ـ ــا مــن
ك ــان خصمه ،فــاألمــان القانوني
ف ــي ال ـكــويــت ق ــد ي ـكــون أك ـثــر من
بعض ال ــدول فــي محيط الشرق
األوسط ولكننا نعاني قلة جذب
المستثمرين فتجد بعض الدول
ق ــد ت ـك ــون ب ـي ـئــة جـ ــذب أك ـث ــر من
الـكــويــت كونها سياحية وتجد
المستثمر يـتـجــه لـهــا وال يأتي
الكويت بالرغم من القوانين التي
تضمن حق المستثمر في الكويت.
وأضــاف الشريعان أن تشعب
ً
هذه القوانين أيضا قد يوقعنا في
ما ال قد نرغب حدوثه ،فبالرغم
مــن وج ــود الـقــوانـيــن الـتــي توفر
بيئة لالستثمار ،فإننا نعاني قلة
إقبال المستثمرين والسبب في
ذلك الدورة يعود إلى المستندية
أو ال ـ ـمـ ــدة ال ـم ـس ـت ـغ ــرق ــة إلت ـم ــام
اإلج ــراءات والـشــروط ،خاصة أن
ال ــدول األخ ــرى ال تستغرق هــذه
المدة للحصول على الموافقات،
فـمــا يـسـتـغــرق هـنــا م ــن  4إل ــى 6
أشهر ،قد يحدث في دول أخرى
خالل  24ساعة ،فنحن خلقنا بيئة
قانونية سليمة تفيد المستثمر
ولكننا بحاجة إلى جهود إدارية.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال مـحـمــد الـبـغـلــي،
إن ه ـنــاك ح ــادث ــة تــابـعـنــاهــا في
ً
الصحافة قبل عشرين عاما تتكلم
عن جانب األمان االستثماري في
دولة الكويت ،فحينما نتذكر قصة
ب ـنــك ال ـكــويــت والـ ـش ــرق األوس ــط
ال ـت ــي ح ــدث ــت ب ـيــن ع ــام ــي 2003
و ،2004فــإنـنــا نـتــذكــر أن ــه حــدث
نــزاع بين طرفين أحدهما ،نجل
أمير البالد ،والطرف اآلخر يمثل
عــائـلــة تـجــاريــة قــويــة ومـعــروفــة،
والــافــت فــي ه ــذه الـقـصــة أن ــه لم
يستغل النفوذ ،وأخذت القضايا
ً
مـ ـج ــراه ــا بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ت ــدخ ــات
النفوذ ،والتي لن نقول إنها خالية
بنسبة مئة في المئة ،ولكن مقارنة
ب ــدول الـخـلـيــج األخـ ــرى والبيئة
المحيطة فأنا أجــزم أن ما حدث
في الكويت لم يحدث في أي دولة
مـحـيـطــة ،وه ــو أن يــأخــذ كــل ذي
ح ــق ح ـقــه م ــن خـ ــال اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية والرسمية من دون أن
يـفــرض النفوذ سلطته ،وأعتقد
أن ه ــذه قـصــة جـيــدة للكويت لم
نحسن تسويقها ،ولــم نوجهها

إل ــى المستثمرين اآلخ ــري ــن بــأن
هــذه بيئة أم ــان ،وأن ــك قــد تدخل
في صراع مع أكبر مراكز النفوذ،
وتنتصر في ذلك الوقت.
وأضاف :من المفترض أن نتبع
القوانين واإلجراءات ،فنحن لدينا
قوانين جيدة ،وأتحدث كمطلع ال
كمتخصص ،ولكن لدينا مشكلة
فـ ــي آلـ ـي ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،ف ـع ـنــدنــا
مؤسسات مرتبكة تصنع من أقل
قصة أزمة كبيرة ،وقد رصدنا في
ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة بـعــض األزم ــات
التي ال تليق أن تحدث في الدول
كأزمة فحص العمالة األجنبية،
وأزمة قرار الستين ،وأزمة أخرى
مـتـعـلـقــة ب ــال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة،
وأزمة مع المشروعات السياحية،
وهنالك أزمة في آلية اتخاذ القرار
فــي الـمــؤسـســات الـكـبــرى ،كحين
يجتمع مجلس ال ـ ــوزراء ،ويقرر
إلغاء مشروع الطاقة المتجددة،
ً
وف ــي نـفــس ال ـيــوم يـقــر مـشــروعــا
لسيارات الطعام في الصبية ،وأنا
أعتقد أن المؤسسات في الكويت
هي التي تصنع األزمات.
وذك ـ ـ ـ ـ ــر :نـ ــرسـ ــل رس ـ ــال ـ ــة إل ــى
المستثمر األجنبي أو الداخلي أن
هذا البلد غير صالح ّلالستثمار،
ر غ ـ ـ ــم أ ن ـ ـ ــه إذا أ ح ـ ـسـ ــنـ ــا اإلدارة
فسنقدم ن ـمــاذج مـمـتــازة لجذب
المستثمرين األجــانــب ونحافظ
ع ـلــى األم ـ ـ ــوال ال ـم ـح ـل ـيــة ،ون ـقــدم
ً
م ـث ــاال ع ــن دور ال ــدول ــة ف ــي طــرد
األمــوال أو تهجيرها ،فنحن إلى
اآلن في الكويت لدينا محرمات
يــد خــل فيها المستثمر ،بمعنى
أن ال ــدول ــة تضمن االح ـت ـكــار في
ث ــاث ــة ق ـط ــاع ــات أس ــاس ـي ــة ه ــي:
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،وشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران،
وشــركــات االت ـص ــاالت ،والب ــد من
ً
وجود قانون ،وهذا يعتبر نوعا
م ــن أن ـ ــواع ال ـتــدخــل الـسـلـبــي في
االستثمار.
وأكـمــل :ال نحتاج إلــى زيــادة
األجهزة والهيئات الرقابية ،فهي
ليست بعددها ،إنما بفاعليتها،
وقد تكون هيئة أسواق المال من
أكـثــر الـجـهــات الـفــاعـلــة ،وهنالك
ً
جهة لم نسمع عنها شيئا ،ألنها
لم تعمل ،وهي جهاز التخصيص،
ومن المفترض أن تقوم بعمليات
الـخـصـصــة ودراسـ ـتـ ـه ــا ،وتــذلــل
ال ـع ـق ـب ــات ،وت ـق ـلــل م ــن م ـخــاوف
الـ ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن ال ـخ ـص ـخ ـص ــة ،إال
أنـ ـه ــا لـ ــم تـ ـق ــم بـ ـ ــأي عـ ـم ــل حـتــى
اآلن ،وعلينا الـقــول ،إن الـقــرارات
السياسية لها دور وإخفاق عام
في اإلنجاز ،كل هذه عوامل تؤثر
على البيئة االستثمارية في البلد،
فالكويت بالنسبة لدول الخليج
المحيطة بنا جذبت استثمارات
أج ـن ـب ـي ــة فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ــع
األخـيــرة بما يعادل في كل سنة
 0.05في المئة ،والحصة األكبر
من االستثمار من نصيب المملكة
العربية السعودية ،واإلمارات ،ثم
قطر ،والكويت في المركز األخير،
ورغ ــم وج ــود بيئة قــانــونـيــة في

ً
آمنة قانونيا؟ وهل القوانين التجارية للشركات وأسواق المال والتأمين والمنافسة
كفيلة بتنظيم العمل االقتصادي في الكويت ،أم أننا نحتاج إلى تنظيمات أخرى للرقابة؟
وهل نحن بحاجة إلى إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة للفصل في المنازعات
التجارية؟ وهل تعد التشريعات في الكويت معوقة إلنشاء مدن تجارية واقتصادية
حرة بقوانين مرنة كمشروع مدينة الحرير؟
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دول ــة الـكــويــت جـيــدة فــإن الــواقــع
مختلف.

نحن بحاجة
إلى إنشاء
كثرة القوانين والحاجة
ألجهزة رقابية
محكمة
اقتصادية
وقال د .المطيري فيما يخص
كـ ـث ــرة ال ـق ــوان ـي ــن والـ ـح ــاج ــة إل ــى
لحماية حقوق
أجهزة رقابية أخرى لضبط مسألة
االسـتـثـمــار والـ ــدورة المستندية
المستثمر
محمد المطيري

نجاح مدينة
الحرير يتطلب
ً
أمورا أكبر من
السماح بالخمور
أو تجاوز
قيود دينية
واجتماعية
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التشريعات
حديثة
وتواكب
التطورات
العالمية

طارق يحيى

اإلفراط في
الرقابة قد
يؤدي إلى
الهروب وجعل
البيئة طاردة
لالستثمار
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جانب من الحلقة النقاشية ويبدو فيها المستشار طارق يحيى والزميل محمد البغلي

وتـ ـشـ ـجـ ـي ــع االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار :ن ـحــن
بـحــاجــة إل ــى تنظيمات قانونية
ً
أخ ــرى ،أوال الكويت مــرت بثالث
حقب تشريعية :حقبة الستينيات
والـثـمــانـيـنـيــات وال ـع ـقــد األخ ـيــر،
فــالـيــوم ه ــذه الـقــوانـيــن الـجــديــدة
لــم تــأخــذ كفايتها مــن التطبيق،
فإلى متى سنقول كلمة القانون
ً
الجديد؟ وإلى متى سيبقى جديدا
كقانون أسواق المال وهو ال يزال
ً
جديدا ،ولكن في قانون الشركات
وال ـ ــدورة المستندية للتأسيس
ه ـن ــال ــك م ـش ـك ـلــة أول ت ـع ــدي ــل لــه
القانون كان في المرسوم بقانون
 25لسنة  2012هذا المرسوم ألغي
بالقانون رقم  1لسنة  ،2016لكن
ه ــل حـقــق مـبـتـغــاه؟ وه ــل حققت
الـ ــدورة المستندية مـبـتـغــاهــا؟...
اإلجــابــة ال ،لــذلــك علينا أن نميز
بين القانون بحد ذاته واإلجراءات
التنفيذية لــه ،وكــان ينبغي على
ً
هــذه الهيئات أن تــولــي اهتماما
بالمدد الزمنية لتطبيقه ،ولإلجابة
عــن س ــؤال ،هــل نحن بحاجة إلى
تنظيمات أخ ــرى؟ ستكون بنعم
«فـنـحــن لــديـنــا أوجـ ــه ق ـصــور في
قانون الشركات ،وقانون أسواق
ال ـم ــال ،وق ــان ــون الـمـنــافـســة ،لكن
ي ـجــب أن ي ــأت ــي ال ـت ـعــديــل ب ـعــد 5
س ـن ــوات ع ـلــى األقـ ـ ــل ،إذ إن هــذه
التعديالت تكون متكاملة ،وبناء
على تجربتك خالل هذه السنوات
الخمس».
وعـ ـ ـل ـ ــق الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ي ـح ـيــى
فـيـمــا يـخــص األجـ ـه ــزة الــرقــابـيــة
وف ـعــال ـي ـت ـهــا خ ــاص ــة م ــع وج ــود
قوانين قديمة :إنه بطبيعة الحال
عند رغبة المستثمر في السوق
الكويتي ،فأول ما يتبادر إلى ذهنه
التكلفة المالية واإلط ــار الزمني
لـتــأسـيــس وجـ ــوده فــي أي قطاع
وبــال ـتــأك ـيــد ه ـنــالــك اس ـت ـث ـمــارات
ً
ن ـظــرا إل ــى أهميتها وخطورتها
عـلــى اقـتـصــاد ال ـفــرد واالقـتـصــاد
اإلجمالي كالبنوك والتأمين.
ً
وق ــال يحيى إن هـنــاك بـلــدانــا
تطورت في تشريعاتها وبكيفية
الــرقــابــة مــن خــال أجهزتها على
ً
ً
هــذه المواضيع تسهيال وجذبا
لـ ــرؤوس األم ـ ــوال وأك ـم ــل :ونحن
هنا بطبيعة الحال هناك قوانين
إنشائية خاصة بهيئات رقابية
مـتـعــددة والـكـثـيــر منها ال يملك
الخبرة الكافية فتجد ما لم يكن
ً
ً
مخالفا منذ عــام أصبح مخالفا
اآلن وهذا ما يعاني منه المستثمر
ويجعله يصل لنقطة أال يتشجع
لالستثمار في الكويت.

طارق يحيى

وذكـ ــر أن مـعـظــم الـتـشــريـعــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ال ـ ـنـ ــاج ـ ـحـ ــة إن
ك ــان ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة أو
ً
العالم تنشئ لها لجانا خاصة
ل ـم ـج ـمــوعــة م ــن األس ـ ـبـ ــاب مـنـهــا
السرعة فــي اإلجـ ــراءات والسرية
والخبرة والمعرفة التقنية والفنية
وتقاضي الرسوم مقارنة بالنسبة
للوقت الــذي تحتاجه اإلج ــراءات
في المحاكم وبالنسبة لألتعاب
والرسوم تعتبر أقل ،وأقل خسارة
ووطأة على األعمال ،وهناك لجان
تظلم تشكل مــن متخصصين ال
ت ــرق ــى إل ــى تـسـمـيــة مـحـكـمــة هي
لجنة للعمل والمراجعة السريعة،
وإصدار قرار أو حكم عملي ينتج
ع ـن ــه ف ـع ــل إيـ ـج ــاب ــي ونـ ـح ــن فــي
الكويت نحتاج إلى تطوير سبل
حل الـنــزاع البديلة عن المحاكم،
وهذا المسمى العام الذي يندرج
تحته لجان تظلمات المستثمرين.

محاكم اقتصادية والتشريعات
المعوقة
وق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـشــري ـعــان
فيما يخص حــاجــة الـكــويــت إلى
محاكم اقتصادية ،إنــه ال بــد من
اللجوء للوسائل البديلة إذا كنت
ً
راغبا في استقطاب المستثمرين
وأصـ ـ ـح ـ ــاب رؤوس األمـ ـ ـ ـ ــوال أو
لحماية المستثمرين المحلين
إن كانوا من عائلة واحدة فيجب
أن نـلـجــأ إلـ ــى طـ ــرق أخ ـ ــرى لحل
المسائل القانونية والقضائية
دون ال ــدخ ــول ف ــي نـ ــزاع قضائي
طويل وفي دائرة المحاكم ونحن
لــدي ـنــا طـ ــرق م ـت ـنــوعــة كــالـصـلــح
والتوفيق والوساطة والتحكيم،
وه ـنــاك ل ـجــان لـفــض الـمـنــازعــات
ً
وحاليا في القانون يوجد التحكيم
ومتاح للقاضي أن يعرض الصلح
على المتخاصمين ولكنها ليست
مفعلة ونحتاج لتفعيلها.
وأضـ ـ ــاف :األجـ ـه ــزة الــرقــابـيــة
متوفرة بشكل كبير ولكن اإلفراط
في الرقابة قد يؤدي إلى الهروب
مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـج ــو أو ه ـ ــذه الـبـيـئــة
الـ ـ ـط ـ ــاردة ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ون ـح ــن
بـحــاجــة إل ــى مـحــاكــم اقـتـصــاديــة
ُ
تنشأ بطريقة تجمع كل الدوائر
القضائية.

سرعة ومرونة
وعقب البغلي بقوله :من خالل
اط ــاع ــي ع ـل ــى ح ــادث ـت ـي ــن خ ــال
ً
الـعـشــريــن عــامــا الـمــاضـيــة تبين
أهمية وجــود سرعة ومرونة في
البت في النزاعات القضائية بين
األطراف مع أهمية العدالة ومثال
على ذلك قضيتين مهمتين قضية
ب ـنــك بــوب ـيــان وق ـض ـيــة المنطقة
الـحــرة التي أخــذت عشر سنوات
من التقاضي أي ان المدة الزمنية
ل ـل ـبــت ف ــي ال ـق ـض ـيــة ه ـ ــذه ال ـم ــدة
ً
تجعل المستثمر متخوفا فكيف
لـ ــي أن أق ـ ـ ــول ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر حـقــك
لــن يضيع لـكــن مــن المحتمل أن
يتأخر في أن تحصل عليه ،فأنا
أرى من مشاهدتي وإطالعي أننا،
نعم ،بحاجة لمحاكم اقتصادية
وجهات تحكيم وعمليات تسرع
في أخذ الحقوق حتى نستطيع أن
نخاطب المستثمرين بثقة ونقول
لهم هناك قوانين وتطبيق سريع
لها وهـنــالــك بيئة جــاذبــة وآمنة
للجميع.
وإضــافــة على هــذا الموضوع
ً
عـقــب د .ال ـم ـط ـيــري ق ــائ ــا :نحن
نملك بيئة آمنة وتشريعات تضمن
للمستثمر حقوقه ولكن هل هذه
ال ـت ـشــري ـعــات كـفـيـلــة ف ــي ضـمــان
ح ـق ــوق الـمـسـتـثـمــريــن فــاإلجــابــة
هنا ال ونحن بحاجة إلــى إنشاء
محكمة اقتصادية لحماية حقوق
المستثمر ولتكن محكمة ديالوير
هي قدوتنا في هذا فهي من أفضل

المحاكم التجارية على مستوى
الـعــالــم ويـجــب أن نــذهــب ونطلع
على خبراتهم وأكمل :نحن لدينا
ت ـح ـك ـيــم ول ـك ــن ه ــل ه ــو ف ــاع ــل ال
نستطيع الـحـكــم عـلـيــه والـسـبــب
ألنه اختياري وال نملك الوساطة
ولجان التوفيق في الكويت فلماذا
ال نـتـبـنــاهــا لـنـبـقــى بـعـيــديــن عن
الـتـحـكـيــم وال ـق ـضــاء وم ـثــال على
هذا دبي التي تحوي أفضل لجان
للتوفيق والتحكيم ونحن نبحث
عن اختصاص وتخصص.

مدينة الحرير
وق ــال الـمـسـتـشــار يحيى فيما
يـخــص الـتـشــريـعــات الـمـعــوقــة في
إنشاء المدن االقتصادية ومناطق
حرة ومثال على هذا مشروع مدينة
الـحــريــر :إن التشريع الـحــالــي في
الكويت ال يساعد المستثمر في
الدخول بمشاريع بحجم كبير أو
ضخم كمشروع مدينة الحرير أو
تطوير الجزر الشمالية المستثمر
حين يدخل هكذا مشروع يريد أن
يتاكد أن رأس المال ملكه بالكامل
والطريق الوحيد لتملك المستثمر
األجنبي لكامل رأس المال هو من
خ ــال هـيـئــة تشجيع االسـتـثـمــار
وه ــذا إج ــراء مـجــرب نــاجــح ولكن
بالنسبة للفترة الزمنية على حجم
المشاريع الضخمة المستهدفة في
الـبــاد وعـلــى حجم المستثمرين
الضخم األجانب في كل القطاعات
كمشروع مدينة الحرير باعتبارها
مدينة كاملة و متكاملة الخدمات
سـيـكــون مستحيال إذا لــم يوجد
ت ـعــديــل أو وضـ ــع ق ــان ــون يـعــالــج
وضع الملكية المباشرة للمستثمر
األجنبي فسيكون من المستحيل
أن يتشجع.

المدن االقتصادية
وق ـ ــال ال ـم ـس ـت ـشــار ال ـشــري ـعــان
ً
معقبا على إنشاء مدن اقتصادية
والمعوقات التي تواجهها :يجب
أن يـطــرح ه ــذا ال ـمــوضــوع بشكل
جدي لجذب المستثمرين إلنشاء
مـنــاطــق ح ــرة وه ــي م ــوج ــودة في
ً
م ـع ـظــم دول الـ ـع ــال ــم بـ ـعـ ـي ــدا عــن
قانون الجزاء والقوانين المتعلقة
بالنشاط االقـتـصــادي أعتقد من
األفـضــل أن تـكــون هنالك قوانين
خاصة بالمستثمر األجنبي فيما
يخص استقدام العمالة الخاصة
به وبالنسبة لبعض التسهيالت
والتملك.
وعـلــق البغلي على مــا يخص
ً
ه ــذا الـمـحــور ق ــائ ــا :إذا ارتبطت
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـع ـ ــرف ب ــالـ ـم ــدن
ً
الرأسمالية التي توصف أحيانا
بمدن األحــام وهذا الوصف جاء
نتيجة أنه من الممكن ان تساهم
فــي نقلك مــن ح ــال ال ــى ح ــال غير
متوقع وأعتقد أن مشكلة مدينة
ال ـح ــري ــر ف ــي أن ـه ــا غ ـيــر قــانــونـيــة
ورؤيتها لم تكن واضحة ألهمية
وفــوائــد هــذه المنطقة وأعتقد أن
نجاح مثل هــذه المشاريع ومدن
األحالم ليس بالضرورة أن يكون
م ــن خ ــال تــرك ـيــزنــا ع ـلــى تغيير
التشريعات الصغيرة كالسماح
بالخمور أو كالخروج عن العادات
وال ـق ـيــود الــديـنـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وأع ـت ـقــد ال ـم ـســألــة اك ـب ــر م ــن هــذه
األم ـ ـ ــور وع ـل ـي ـنــا دراس ـ ـ ــة ع ــوام ــل
النجاح والفشل وإلجراء أي تغيير
اقـتـصــادي أو تنمية فــي الكويت
لديك أربع محددات أساسية يجب
ً
أن تحققها أوال تخفيف االعتماد
عـلــى االي ـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة وثــانـيــا
إصالح سوق العمل وثالثا تعديل
التركيبة السكانية من حيث النوع
وال ـك ــم ورابـ ـع ــا أن ي ـكــون الـقـطــاع
ال ـخ ــاص الـحـقـيـقــي ل ــه ح ـجــم في
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي وهنا
أقول انا نجحت أو فشلت.

ةديرجلا

•
العدد  / 5059األحد  19يونيو 2022م  20 /ذو القعدة 1443هـ

economy@aljarida●com

13

اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

تداعيات قاسية لزيادة «الفدرالي» سعر الفائدة بشكل كبير وسريع
هموم «المركزي» الكويتي توطين الدينار وتكلفة االقتراض والمراهنة على أن يظل الهامش ال يغري المودعين بالعمالت األخرى
أفـ ـ ــاد ت ـق ــري ــر ش ــرك ــة ال ـش ــال
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ب ـ ــأن ـ ــه ،وب ـع ــد
ت ــوق ــف ل ـن ـحــو س ـن ـت ـي ــن ،وف ــي
 ،2022/03/16بدأ بنك االحتياط
الفدرالي األميركي رفع أسعار
الفائدة األس ــاس على الــدوالر
بربع النقطة المئوية لتصبح
 0.25فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة  0.50 -فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،وت ـب ـع ــه ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـمــركــزي بــرفــع سـعــر الخصم
عـ ـل ــى الـ ــدي ـ ـنـ ــار ب ـ ـم ـ ـقـ ــدار رب ــع
نقطة مئوية ليصبح  1.75في
المئة ،وفي  2022/05/04عاود
«االحتياط» رفــع سعر الفائدة
األساس بمقدار نصف النقطة
المئوية لتصبح  0.75في المئة
  1.00في المئة ،وأيضا تبعه«المركزي» الكويتي برفع سعر
ال ـخ ـصــم ول ـك ــن ب ــرب ــع الـنـقـطــة
المئوية ليصبح  2.00في المئة.
و ف ــي  2022/06/15أو يــوم
األربعاء الفائت ،وبعد االرتفاع
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي مـ ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم
ع ــن م ــاي ــو ال ـفــائــت بــالــواليــات
الـمـتـحــدة ،وال ــذي بـلــغ  8.6في
الـمـئــة ،وك ــان األع ـلــى مـنــذ عــام
 ،1981ا ضـ ـ ـط ـ ــر «اال ح ـ ـت ـ ـيـ ــاط
الفدرالي» إلى رفع سعر الفائدة
األساس على الدوالر  0.75في
المئة لتصبح  1.50في المئة -
 1.75في المئة ،أو زيادة بنحو
 1.50فــي الـمـئــة فــي غـضــون 3

أشـهــر ،وذلــك يشرح مــدى قلق
السلطة النقدية األميركية من
االرتفاع في معدالت التضخم،
ما يوحي بأن هناك زيادتين أو
ثالث زيادات قادمة قبل نهاية
العام الجاري.
ف ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،لـ ـي ــس ال ـه ــم
األكبر للبنك المركزي هو هم
«الفدرالي» األميركي أو البنوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة فـ ــي االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات
التقليدية ،فتأثير حركة سعر
الـفــائــدة على كــل مــن التضخم
وال ـن ـمــو ث ــان ــوي ــة ،لــذلــك بلغت
زي ـ ـ ـ ـ ــادة س ـ ـعـ ــر ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم ع ـلــى
الدينار الخميس الفائت ربع
نـقـطــة م ـئ ــوي ــة ،وك ـن ــا نـتــوقـعــه
ن ـص ــف ن ـق ـط ــة ،ل ـي ــرت ـف ــع سـعــر
ال ـخ ـص ــم م ــن  2.00ف ــي الـمـئــة
إلــى  2.25في المئة ،وليصبح
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى
الفائدتين  0.50في المئة 0.75 -
فــي الـمـئــة ،وه ــو أدن ــى هامش
م ـنــذ  ،2018/12/19و ل ــم يبلغ
هذا المستوى منذ عقود قبلها.
ه ـمــوم الـبـنــك ال ـمــركــزي هي
توطين الدينار ،فسعر صرفه
مـ ـ ــدار ولـ ـي ــس حـ ـ ــرا ،وي ـت ـحــرك
وف ــق حــركــة سـلــة مــن العمالت
أوزانـ ـ ـه ـ ــا ل ـي ـس ــت ب ــالـ ـض ــرورة
ثابتة ،والمراهنة على أن يظل
ال ـهــامــش ال ي ـغــري الـمــودعـيــن
باالنتقال إلى العمالت األخرى،

حـيـنـهــا تـصـبــح الـتـكـلـفــة غير
م ـح ـت ـم ـلــة ،ويـ ـ ـ ــوازن هـ ــذا ال ـهــم
هـ ـم ــوم ــا أخ ـ ـ ـ ــرى مـ ـث ــل ت ـك ـل ـفــة
االق ـ ـتـ ــراض ،وخ ـص ــوص ــا بعد
ن ـم ــو االئـ ـتـ ـم ــان االس ـت ـه ــاك ــي
ب ـ ـقـ ــاعـ ــدة ع ـ ـمـ ــائـ ــه الـ ــواس ـ ـعـ ــة
بضعف مستوى نمو االئتمان
الكلي.
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،يـ ـم ــر الـ ـع ــال ــم
بحقبة فــي غــا يــة الحساسية،
فــزيــادة أسـعــار الـفــائــدة بشكل
ك ـب ـي ــر وسـ ــريـ ــع لـ ــه ت ــداعـ ـي ــات
قــاس ـيــة ،ن ـمــو ق ــد ي ـت ـحــول إلــى
سـ ــالـ ــب ،انـ ـخـ ـف ــاض ك ـب ـي ــر فــي
أسعار األصول قد ينقل األزمة
إل ـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـم ــال ــي ،حـقـبــة
فيها الديون العامة والخاصة
ب ـ ـحـ ــدود  3.2أض ـ ـعـ ــاف حـجــم
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،وع ـل ـيــه
احـ ـتـ ـم ــال إف ـ ــاس ـ ــات ت ـج ــاري ــة
وسيادية احتمال كبير ،وشبح
ال ـ ــرك ـ ــود ال ـت ـض ـخ ـم ــي لـحـقـبــة
الثمانينيات من القرن الفائت،
قـ ــائـ ــم .ومـ ـ ــع حـ ـ ــرب أوك ــرانـ ـي ــا
واحتمال توسعها وضغوطها
ال ـت ـض ـخ ـم ـي ــة اإلض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ،قــد
تؤول األمور إلى ما هو أسوأ،
يخففها في الجانب اإليجابي
أن إدارة األزمات أصبحت أكثر
كفاءة وخبرة من كل سابقاتها،
ل ــذل ــك ح ـظ ــوظ ال ـه ـب ــوط اآلم ــن
تبدو متساوية.

 368.6مليون دينار سيولة القطاع العقاري في مايو سلوكيات االستثمار األجنبي أعلى ثقة
ً
%10.4
بتراجع
الخاص
للسكن
الواحدة
الصفقة
قيمة
ألفا
451
بالبورصة من المستثمر المحلي

قـ ــال ت ـق ــري ــر «الـ ـ ـش ـ ــال» ،إن آخـ ــر ال ـب ـيــانــات
الـمـتــوفــرة فــي وزارة الـعــدل -إدارة التسجيل
الـعـقــاري والـتــوثـيــق( -بـعــد اسـتـبـعــاد كــل من
النشاط الحرفي ونـظــام الشريط الساحلي)
تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار
في مايو  2022مقارنة بسيولة أبريل  ،2022إذ
بلغت جملة قيمة تداوالت العقود والوكاالت
لشهر مايو نحو  368.6مليون ديـنــار ،وهي
أدنــى بما نسبته  %-12عن مستوى سيولة
شهر أبــريــل  2022البالغة نحو  419مليون
دينار ،بينما أعلى بما نسبته  %1.5مقارنة
مع سيولة مايو  2021عندما بلغت السيولة
ً
آنذاك نحو  363.1مليونا.
ووفق الشال ،توزعت تداوالت مايو ما بين
ً
نحو  360.7مليون دينار عـقــودا ،ونحو 7.9
ماليين ،وكاالت ،وبلغ عدد الصفقات العقارية
لهذا الشهر  539صفقة ،توزعت ما بين 516
ً
عقودا و 23وكاالت.
وحـصــدت محافظة األح ـمــدي أعـلــى عــدد
مــن الـصـفـقــات ب ـ  226صفقة ومـمـثـلــة بنحو
 %41.9من إجمالي عدد الصفقات العقارية،
تليها محافظة حولي بـ  94صفقة وتمثل نحو
 ،%17.4في حين حظيت محافظة الجهراء على
أدنــى عــدد مــن الصفقات ب ـ  31صفقة ممثلة
بنحو .%5.8
وبلغت قيمة تداوالت نشاط السكن الخاص
ن ـحــو  175.3م ـل ـيــون دي ـن ــار مــرت ـف ـعــة بنحو
 %2.8مقارنة مــع أبــريــل  2022عندما بلغت
نـحــو  170.5مـلـيــون دي ـنــار ،وارتـفـعــت نسبة

مساهمتها إلى نحو  %47.6من جملة قيمة
تداوالت العقار مقارنة بما نسبته  %40.7في
أبريل .2022
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت السكن
ً
الخاص خالل آخر  12شهرا نحو  219.8مليون
دينار ،أي إن قيمة تداوالت شهر مايو 2022
أدنى بما نسبته  %-20.3مقارنة بالمعدل.
وارت ـفــع عــدد الصفقات لـهــذا الـنـشــاط إلى
 389صفقة مقارنة ب ـ  339صفقة فــي أبريل،
وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط
السكن الخاص نحو  451ألف دينار مقارنة
بنحو  503آالف ديـنــار فــي أبــريــل  ،2022أي
بانخفاض بحدود .%-10.4
وب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ــة تـ ـ ـ ـ ــداوالت نـ ـش ــاط ال ـس ـكــن
االس ـت ـث ـمــاري نـحــو  102.9مـلـيــون دي ـنــار أي
بارتفاع بنحو  %20.8مقارنة بالشهر السابق
ً
(أبريل  )2022حين بلغت نحو  85.2مليونا،
وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى
نحو  %27.9مقارنة بما نسبته  %20.3في
أبريل .2022
وب ـل ــغ ال ـم ـع ــدل ال ـش ـه ــري لـقـيـمــة ت ـ ــداوالت
ً
نـشــاط الـسـكــن االسـتـثـمــاري خ ــال  12شـهــرا
نحو  81.6مليون دينار ،أي إن قيمة تداوالت
شهر مايو أعلى بما نسبته  %26.1مقارنة
ً
بمعدل  12شهرا.
وارت ـ ـفـ ــع عـ ــدد ص ـف ـقــاتــه إلـ ــى  134صـفـقــة
مقارنة بـ  107صفقات في أبريل ،وبذلك بلغ
معدل قيمة الصفقة الــواحــدة لنشاط السكن
االس ـت ـث ـمــاري نـحــو  768أل ــف دي ـنــار مـقــارنــة

ً
بنحو  796ألفا في أبريل  ،2022أي بانخفاض
بحدود .%-3.5
وانخفضت قيمة تداوالت النشاط التجاري
إلــى نحو  79.1مليون دي ـنــار ،أي انخفضت
بنحو  %-51مقارنة مع أبريل حين بلغت نحو
ً
 161.3مليونا ،وانخفضت مساهمته في قيمة
التداوالت العقارية إلى نحو  %21.5مقارنة
بما نسبته  %38.5ألبريل.
وبلغ معدل قيمة تداوالت النشاط التجاري
ً
خالل  12شهرا نحو  37.4مليون دينار ،أي إن
قيمة تداوالت شهر مايو أعلى بنحو %111.2
ً
عن متوسط آخر  12شهرا.
وبـلــغ ع ــدد صفقاته  12صفقة مـقــابــل 49
صفقة لشهر أبــريــل ،وبــذلــك بلغ معدل قيمة
الصفقة الواحدة لشهر مايو نحو  6.6ماليين
دينار مقارنة بمعدل أبريل والبالغ نحو 3.3
ماليين ،أي بارتفاع بحدود .%100.2
كما تمت  4صفقات لنشاط المخازن بقيمة
 11.3مليون دينار خالل مايو ،مقارنة بصفقة
واحدة لشهر أبريل بقيمة  2مليوني.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر مايو
بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (مايو
ً
 )2021نالحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو
ً
 363.1مليون دينار إلى نحو  368.6مليونا،
أي بما نسبته  %1.5كما أسلفنا.
وشمل االرتفاع سيولة النشاط التجاري
بـنـسـبــة  %1426.4وس ـيــولــة ن ـش ــاط الـسـكــن
االستثماري بنسبة  ،%57.3بينما انخفضت
سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة .%-40.1

ذكر «الشال» أن االستثمار في األسهم،
استثمار شبه سائل ،واستثمار األجانب
في أي بورصة ،استثمار ساخن ،بمعنى
أنه سريع االنسحاب ،وفي الغالب األعم،
يتحقق ذلك االنسحاب في الوقت الخاطئ
في بلد االستثمار ،لذلك تصبح متابعته
أمر مطلوب.
ووفـ ــق «الـ ـش ــال» ،وح ـتــى ي ــوم األرب ـع ــاء
ّ
الماضي ،تملك األجانب نحو  %17.34في
القيمة الرأسمالية للسوق األول ،تنخفض
إلى  %13.72بعد استبعاد ملكية األجانب
ف ــي ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد -ال ـب ـح ــري ــن،-
ً
وملكية األجانب فيه تذكر مجازا ،والواقع
أنـ ـه ــم ب ـح ــري ـن ـي ــون وآخ ـ ـ ـ ــرون ال تـصـنــف
استثماراتهم باألموال الساخنة.
فـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،يـ ـت ــرك ــز االس ـت ـث ـم ــار
األجنبي في بورصة الكويت على شركات
ال ـس ــوق األول ،وأع ـل ــى تــرك ـيــز ف ــي قـطــاع
المصارف الكويتية ،إذ تبلغ استثماراتهم
فيه نحو  %8.71من جملة استثماراتهم،
وضمنها نحو  %98.5في خمسة مصارف
بـعــد دخ ــول كبير وســريــع لـهــم عـلــى بنك
برقان.
وت ـ ـتـ ــركـ ــز اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــم ف ـ ــي ق ـط ــاع
ال ـم ـص ــارف الـكــويـتـيــة ال ـبــال ـغــة ن ـحــو 3.2
ً
م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار ،أوال ف ــي ب ـنــك ال ـكــويــت
الوطني نحو  1.8مليار دينار أو نحو %56

منها ،ونسبة تملكهم فيه نحو ،%22.85
ً
ً
ثانيا نحو  865.2مليونا و %11.28من
ً
األسهم في بيت التمويل الكويتي ،ثالثا في
ً
 168.2مليونا و %5.74في بنك بوبيان ،ثم
ً
 158.6مليونا و %15.73في بنك الخليج،
ثم  148.6مليون دينار و %17.65في بنك
برقان.
وم ـن ــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ح ـتــى 15
يونيو حققت مــؤ شــرات عالمية رئيسية
خـ ـس ــائ ــر ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،فـ ـق ــد ك ـ ـ ــاك ال ـف ــرن ـس ــي
ن ـح ــو  ،%-15.7وداو ج ــو ن ــز ،%-15.6
ودا ك ـ ـ ــس  ،%-15.1و ش ـن ـغ ـه ــاي ،%-9.2
ونيكاي  ،%6.-8والفوتسي  ،%-1.5تلك
االنخفاضات هي حصيلة تفوق مستويات
العرض في تلك البورصات على الطلب،
وال ـمــؤكــد أن الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب في
البورصة الكويتية هم جزء من البائعين
في بورصات العالم الرئيسية.
ومنذ بداية شهر مايو ،انتقلت عدوى
االنخفاض إلى مؤشرات بورصة الكويت
ومــؤشــرات أس ــواق اإلقليم األخ ــرى ،وفقد
مؤشر السوق األول لبورصة الكويت حتى
 15يــونـيــو نـحــو  %-13وإن ك ــان والي ــزال
ً
رابحا نحو  %7.3منذ بداية العام.
ولـ ـ ـ ــو ت ــابـ ـعـ ـن ــا تـ ـ ـط ـ ــور ال ـ ـحـ ــركـ ــة ع ـلــى
استثمارات األجانب في بورصة الكويت
ً
نـجــدهــا ارتـفـعــت قـلـيــا فــي أرب ـعــة بـنــوك،

ً
ً
وارتـفــاعــا استثنائيا فــي بنك واح ــد كما
فــي  15يونيو مقارنة ببداية شهر مايو
 2022ب ــداي ــة ه ـب ــوط مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت ،ارتفعت في بنك الكويت الوطني
من  %22.31إلى  ،%22.85وفي بيتك من
 %11.02إلى  ،%11.28وفي بنك الخليج من
 %13.18إلى  ،%15.73وفي بنك بوبيان من
 %5.51إلى  .%5.74واالرتفاع االستثنائي
الوحيد كان من نصيب بنك برقان ،حيث
ارت ـف ـعــت مـســاهـمــة األج ــان ــب فـيــه م ــا بين
ً
الفترتين مــن  %2.49إلــى  %17.65وفقا
ألرقام الشركة الكويتية للمقاصة.
يــدلـنــا سـلــوك االسـتـثـمــار األجـنـبــي في
ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إلـ ــى أنـ ــه ل ـي ــس س ـلــوك
انفعالي حتى نهاية األسبوع الفائت ،وذلك
قــد يـعــزى إلــى أمــريــن ،األول هــو االعتقاد
بــأن مستويات األسـعــار المحلية مازالت
مقبولة ،واألمر الثاني هو أن استثمارهم
ف ــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت صـغـيــر وأول ــوي ــات
االلتفاف لبورصة الكويت تأتي متأخرة.
وفـ ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،وح ـت ــى ت ــاري ــخ 15
يونيو ،تبدو سلوكيات االستثمار األجنبي
أعـ ـل ــى ث ـق ــة فـ ــي الـ ـب ــورص ــة ال ـم ـح ـل ـيــة مــن
سلوكيات المستثمر المحلي ،ذلــك ليس
ً
حكما مطلق فقد يتغير في أي لحظة ،ما
ذكرناه ليس أكثر من سرد لواقع.

 %7نمو موجودات «برقان» إلى  7.38مليارات دينار
تـطــرق تقرير «ا ل ـشــال» إ لــى نتائج
ا ع ـم ــال ب ـنــك ب ــر ق ــان ل ـلــر بــع األول من
ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـي ــر إل ــى
أن ص ــاف ــي رب ــح ال ـب ـنــك (ب ـع ــد خـصــم
الضرائب) قد بلغ نحو  13.1مليون
دي ـ ـنـ ــار ،ب ــارتـ ـف ــاع ب ـن ـحــو  7مــاي ـيــن
د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،أو م ـ ــا يـ ـ ـع ـ ــادل  113.2فــي
المئة ،مقارنة مع الفترة نفسها من
 2021ح ـيــن ب ـلــغ ن ـحــو  6.1مــا يـيــن.
وي ـع ــزى ه ــذا االرتـ ـف ــاع ف ــي مـسـتــوى
األر بــاح الصافية ،إ لــى ارتفاع جملة
اإليـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أعـلــى
م ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع جـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات
الـتـشـغـيـلـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى انـخـفــاض
جملة المخصصات.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ارت ـف ــع إجـمــالــي
اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ب ـن ـح ــو 4.8
م ــا ي ـي ــن ،أي بـنـسـبــة  10ف ــي ا ل ـم ـئــة،
حين بلغ نحو  52.6مليونا مقارنة
بنحو  47.8مليونا للفترة نفسها من
 .2021وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند
صــافــي إيـ ــرادات ال ـفــوائــد بـنـحــو 5.8
ماليين ،أي ما نسبته  22.2في المئة،
ً
وصوال إلى نحو  31.9مليونا مقارنة
ً
بنحو  26.1مليونا .وار تـفــع أ يـضــا ،
بند إيرادات أخرى بنحو  2.1مليون،
و ب ـن ـس ـبــة  115.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،بـيـنـمــا
حقق بند صافي إيرادات االستثمار
ً
انخفاضا بنحو  3.5ماليين ،وبنحو
ً
 49.2في المئة ،وصوال إلى نحو 3.6
ماليين مقارنة بنحو  7.1ماليين.
وذكـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر :ارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي
المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة
أق ــل م ــن ارتـ ـف ــاع إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات
ا لـتـشـغـيـلـيــة و ب ـن ـحــو  1.8م ـل ـيــون أو

بـنـسـبــة  8.5ف ــي ا ل ـم ـئــة ،ع ـنــد مــا بـلــغ
ن ـح ــو  22.4م ـل ـيــو نــا م ـق ــار ن ــة بـنـحــو
 20.6مـلـيــونــا ،نـتـيـجــة ارت ـفــاع بـنــود
ا ل ـم ـصــرو فــات ا لـتـشـغـيـلـيــة جميعها.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات
الـتـشـغـيـلـيــة إل ــى إج ـمــالــي اإليـ ــرادات
ا ل ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ن ـح ــو  42.6ف ــي ا ل ـم ـئــة،
بـعــد أن كــا نــت نـحــو  43.2فــي المئة.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت ج ـم ـل ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــات
بنحو  6.2ماليين ،أو نحو  30.6في
ً
المئة ،و صــوال إ لــى نحو  14مليونا
م ـق ــارن ــة بــال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن ال ـعــام
ا لـ ـف ــا ئ ــت ،ع ـن ــد م ــا ب ـل ـغــت ن ـح ــو 20.2
مليونا ،و عـلـيــه ،بلغ هــا مــش صافي
الــربــح نـحــو  20.9فــي الـمـئــة مـقــارنــة
بـنـحــو  10.5فــي الـمـئــة خ ــال الـفـتــرة
المماثلة من .2021
وذكـ ـ ــر :ت ـظ ـهــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
ارتـ ـف ــاع إج ـم ــال ــي مـ ــوجـ ــودات الـبـنــك
بـنـحــو  308.5مــا يـيــن أو مــا نسبته
 4.4ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،لـيـبـلــغ ن ـحــو 7.383
مليارات مقابل نحو  7.075مليارات
فــي نـهــايــة  .2021وارت ـفــع اإلجـمــالــي
بـنـحــو  483.5مـلـيــو نــا ،أي بنسبة 7
ف ــي ال ـم ـئــة ،ع ـنــد م ـقــارن ـتــه بــإجـمــالــي
ا ل ـمــوجــودات لـلــر بــع األول مــن 2021
حـ ـي ــن بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  6.899مـ ـلـ ـي ــارات .
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع ب ـ ـنـ ــد ق ـ ـ ـ ــروض وسـ ـلـ ـفـ ـي ــات
ل ـل ـع ـم ــاء ب ـم ــا ق ـي ـم ـتــه  46.2م ـل ـيــون
دينار كويتي أي بما نسبته ،%1.1
ً
و ص ـ ـ ـ ــوال إ لـ ـ ــى نـ ـح ــو  4.325م ـل ـي ــار
د ي ـنــار كــو يـتــي ( %58.6مــن إجمالي
ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة بـنـحــو 4.279
مليارات ( 60.5في المئة من إجمالي
الموجودات) في نهاية  ،2021وارتفع

بنحو  1.6فــي ا لـمـئــة ،أي نحو 68.6
مليونا مـقــار نــة بالفترة نفسها من
ا لـعــام ا لـســا بــق حين بلغ نـحــو4.256
مليارات ( 61.7في المئة من إجمالي
الموجودات) .وبلغت نسبة إجمالي
ال ـق ــروض والـسـلـفـيــات إل ــى إجـمــالــي
ا ل ــودا ئ ــع واألر صـ ـ ــدة ن ـحــو  80.8فــي
المئة مقارنة بنحو  84.5في المئة.
ً
وارتـ ـف ــع أيـ ـض ــا ،ب ـن ــد ال ـن ـق ــد وال ـن ـقــد
ا لـمـعــادل بنسبة  12.9فــي المئة ،أي
ما يعادل  105.9ماليين ليصل إلى
نحو  927.5مليونا ( 12.6في المئة
م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـم ــوج ــودات) ب ـعــد أن
كـ ــان ف ــي ن ـهــا يــة  2021ن ـحــو 821.6
مليونا ( 11.6في المئة من إجمالي
الموجودات) ،وارتفع بنحو  23.9في
المئة ،أو بنحو  178.6مليونا مقارنة
بنحو  748.9مليونا ( 10.9في المئة
من إجمالي الموجودات) في الفترة
نفسها من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن األرقام تشير
إلـ ــى أن م ـط ـلــوبــات ال ـب ـنــك (مـ ــن غـيــر
احتساب حقوق الملكية) قد سجلت
ً
ارتفاعا بلغت قيمته  303.5ماليين،
ونـسـبـتــه  4.9فــي الـمـئــة ،لـتـصــل إلــى
نحو  6.447مـلـيــارات ،بعد أن كانت
عند نحو  6.143مليارات في نهاية
 .2021وارتفعت بنحو  418.7مليونا،
أو مــا نسبته  6.9فــي ا لـمـئــة مقارنة
بالفترة ذاتها من العام الفائت ،حين
بـلـغــت آ نـ ــذاك نـحــو  6.028م ـل ـيــارات.
وبـلـغــت نـسـبــة إجـمــالــي الـمـطـلــوبــات
إلى إجمالي الموجودات نحو 87.3
ف ــي ا ل ـم ـئــة م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو  87.4فــي
المئة.

وت ـش ـيــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل الـبـيــانــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـح ـس ــوب ــة عـ ـل ــى أسـ ــاس
سـنــوي إ لــى أن كــل مــؤ شــرات ربحية
ً
البنك قد سجلت ارتفاعا مقارنة مع
ا ل ـف ـتــرة نـفـسـهــا مــن  .2021إذ ار تـفــع
م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد ع ـل ــى مـ ـع ــدل ح ـقــوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ال ـ ـخـ ــاص ب ـم ـســاه ـمــي
البنك (R OE) إلى نحو  6.6في المئة
مـقــابــل  3فــي ال ـم ـئــة ،وارت ـف ــع مــؤشــر
ال ـع ــائ ــد ع ـلــى م ـع ــدل رأسـ ـم ــال الـبـنــك
(R OC) ل ـي ـصــل إ لـ ــى ن ـح ــو  16.8فــي
المئة ،بعد أن كان عند  9.4في المئة.
ً
وارت ـف ــع أي ـض ــا ،مــؤشــر ال ـعــائــدعلى
معدل موجودات البنك (ROA) ليصل
ً
إلى نحو  0.7في المئة قياسا بنحو
 0.4في المئة .وارتفعت كذلك ربحية
ا لـسـهــم (E PS) إ ل ــى نـحــو  3.7فـلــوس
مقابل  2.0فلس.
وب ـل ــغ م ــؤش ــر م ـض ــاع ــف ال ـس ـعــر/
ر ب ـح ـيــة ا ل ـس ـهــم ا ل ــوا ح ــد ( )P/Eنـحــو
 19.7ض ـع ـف ــا مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو 27.5
ض ـع ـفــا (أي ت ـح ـس ــن) ،و ت ـح ـق ــق ذ ل ــك
نتيجة ار تـفــاع ربحية السهم بنحو
 85فــي ا لـمـئــة مـقــا بــل ار ت ـف ــاع نسبي
أق ــل لـسـعــر الـسـهــم ال ـســوقــي وبـنـحــو
 32.3في المئة مقارنة مع  31مارس
 .2021وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
القيمة الدفترية (P /B) نحو  1.2مرة
مقارنة بنحو  0.8مرة للفترة نفسها
من العام السابق.
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«وفرة لالستثمار» تقدم خدمة صانع
السوق لـ «الكويتية لالستثمار»
أعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــرة
لالستثمار الدولي توقيعها
ات ـفــاق ـيــة ص ــان ــع الـ ـس ــوق مــع
شركة الكويتية لالستثمار،
مـ ــوض ـ ـحـ ــة أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـف ـع ـي ــل
الخدمة وبدء نشاطها.
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
مــديــر وحـ ــدة صــانــع ال ـســوق
قـ ـ ـط ـ ــاع إدارة األ صـ ـ ـ ـ ــول فــي
«وفـ ــرة لــاسـتـثـمــار ال ــدول ــي»
يـ ــو سـ ــف ا لـ ـحـ ـنـ ـي ــف إن ه ــذه
الورقة المالية مع «الكويتية
لـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار» هـ ـ ــي األولـ ـ ـ ــى
ض ـ ـمـ ــن قـ ــائ ـ ـمـ ــة طـ ــوي ـ ـلـ ــة م ــن
الشركات التي تهدف «وفرة»
إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق م ـع ـهــا لـتـقــديــم
خدمة صانع السوق ،مؤكدا
أن الـشــركــة حــريـصــة عـلــى أن

ي ـتــم اخ ـت ـيــار األس ـه ــم حسب
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،م ـن ـهــا
تـ ــاريـ ــخ الـ ـش ــرك ــة وم ــاء تـ ـه ــا
المالية واستقرار أوضاعها
وسمعة إدارتها ومدى خبرة
القائمين عليها.
وب ـي ــن ال ـح ـن ـيــف أن «وف ــرة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار» تـ ـن ــوي ت ـقــديــم
خــد مـتـهــا لـقـطــا عــات مختلفة
في بورصة الكويت ،لتحقيق
األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة م ـن ـهــا،
عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال خ ـلــق
تناسق فــي تـحــر كــات أسعار
تـ ـ ـل ـ ــك األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم وال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول
إل ــى قـيـمـهــا ال ـعــادلــة وزي ــادة
معدل دوران أسهمها ود عــم
ق ـي ـم ـت ـه ــا الـ ـس ــوقـ ـي ــة ،س ـع ـيــا
إل ــى تـعــزيــز ثـقــة الـمـتــداولـيــن

على السهم ،و جــذب البيوت
االسـ ـتـ ـش ــاري ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة تـلــك
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــاريـ ــرهـ ــا
وتقييماتها الدورية ،والذي
بدوره سيساهم بشكل كبير
ف ــي ج ــذب مـسـتـثـمــريــن جــدد
للسهم.
وت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــرة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار الـ ــدولـ ــي رائ ـ ــدة
ف ــي مـ ـج ــال ص ـن ــاع ــة ال ـس ــوق
ب ـط ـب ـي ـعــة ع ـم ـل ـهــا فـ ــي س ــوق
رأس ا لـ ـ ـم ـ ــال ،وذات كـ ـ ــوادر
وطنية مؤهلة تمتاز بخبرة
واسـ ـع ــة ف ــي شـ ـ ــؤون أسـ ــواق
المال ،ولها خبرات متمرسة
فــي المنتجات االستثمارية
الجديدة.

«حماية المنافسة» يستدعي شركات
الدواجن ...والمخالفون إلى «التأديبي»
قال المدير التنفيذي لجهاز
ح ـمــايــة الـمـنــافـســة د .عـبــدالـلــه
ال ـعــوي ـصــي إن ال ـج ـه ــاز ،وبـعــد
رصــده لشح أفــرع التموين من
الدجاج المجمد ،خاطب الشركة
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـل ـت ـمــويــن ،وات ـح ــاد
الجمعيات التعاونية ،للوقوف
ع ـلــى أس ـب ــاب ال ـن ـقــص الـحــالــي
في الدجاج المجمد ،كما طلب
من «االتحاد» و«التموين» كشفا
ب ــأس ـم ــاء الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـمـ ــوردة،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــوق ـ ـفـ ــت عـ ـ ــن تـ ــزويـ ــد
ال ـج ـم ـع ـي ــات وأفـ ـ ـ ــرع ال ـت ـمــويــن
بالمخزون الكافي الذي يفترض
أن ي ـغ ـطــي ف ـت ــرة ال ت ـق ــل ع ــن 3
أشهر.
وأضـ ـ ـ ــاف د .ال ـع ــوي ـص ــي أن
ال ـج ـهــاز ب ــدأ بــالـفـعــل اسـتــدعــاء
الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـح ـل ـيــة الـ ـم ــوردة
لـ ـم ــراك ــز الـ ـتـ ـم ــوي ــن ،وال ـت ــاب ـع ــة

يوسف الحنيف

عبدالله العويصي

لـلـجـمـعـيــات ،لـلـتـحـقـيــق مـعـهــا،
وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـت ــي
دف ـع ـت ـه ــا إلـ ـ ــى إيـ ـ ـق ـ ــاف ت ــوري ــد
الـ ـ ــدجـ ـ ــاج ال ـم ـج ـم ــد إلـ ـ ــى أف ـ ــرع
التموين ،مؤكدا أنه ستتم إحالة

أي م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي يثبت
تـعـمــدهــا االم ـت ـن ــاع ع ــن تــوريــد
ال ــدج ــاج ال ـم ـج ـمــد ،ب ـهــدف رفــع
أسعاره ،إلى المجلس التأديبي
التـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة
بشأنها.
وشدد على أن قانون حماية
ال ـم ـنــاف ـســة يـمـنــع ال ـم ـمــارســات
ال ـض ــارة م ــن ال ـش ــرك ــات ،والـتــي
تمنع المنافسة أو تقيدها أو
تحد منها ،والتي قد تؤدي إلى
تحديد أسعار المنتجات محل
التعامل بشكل مباشر أو غير
مباشر ،بالرفع أو الخفض أو
الـتـثـبـيــت فــي ال ـســوق المحلي،
مشيرا إلى أن الجهاز لن يسمح
ب ـم ـثــل هـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات عـلــى
اإلطالق.

«كابيتال إنتليجنس» ِّ
تثبت تصنيف العملة األجنبية اتحاد شركات االستثمار يبحث آفاق التعاون
مع وفد السفارة األميركية
لـ «الخليج» على المدى الطويل عند «»A
أبقت تصنيف البنك القائم بذاته عند « »-aمع نظرة مستقبلية «مستقرة»
ث ـ ـب ـ ـتـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـعــال ـم ـيــة «كــاب ـي ـتــال
إن ـت ـل ـي ـج ـنــس» ت ـص ـن ـيــف الـعـمـلــة
األجنبية على المدى الطويل لبنك
الخليج عند « ،»Aوأبقت التصنيف
االئتماني القائم بذاته للبنك عند
المرتبة « »-aمع نظرة مستقبلية
«مستقرة».
وص ـن ـف ــت ال ــوك ــال ــة ال ـس ـن ــدات
المساندة لبنك الخليج المؤهلة
ف ـ ــي الـ ـش ــريـ ـح ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـ ــرأس
الـمــال ،بموجب تعليمات بــازل 3
البالغة قيمتها  50مليون دينار
ع ـنــد ال ـمــرت ـبــة « ،»BBBم ــع نـظــرة
مستقبلية مستقرة.
وقــالــت الــوكــالــة« :يــأتــي كــل من
الـتـصـنـيــف ال ـقــائــم ب ــذات ــه للبنك،
وتصنيف قوته المالية األساسية،
م ــدع ــوم ـي ــن ب ـ ــوج ـ ــوده الـ ــراسـ ــخ،
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـخ ــدم ــة
المصرفية المقدمة لألفراد ،إضافة
إلى المؤشرات الجيدة جدا لجودة
األصـ ــول الـنــاتـجــة ع ــن ال ـق ــروض،
وكذلك الوضع القوي لرأس المال
والمؤشرات الجيدة للسيولة ،كما
يـعـكــس تـصـنـيــف ال ـق ــوة الـمــالـيــة

لرأس المال والمؤشرات الجيدة
للسيولة».

األساسية للبنك مكانته ،كخامس
أكـبــر بـنــك فــي الـكــويــت ،مــن حيث
إجمالي األص ــول في الربع األول
م ــن عـ ــام  ،2022وش ـب ـكــة فــروعــه
الكبيرة وحصته السوقية الجيدة
من القروض والودائع.

جدارة ائتمانية

جودة األصول
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ـج ـ ــودة
أص ــول الـبـنــك ،أشـ ــارت «كــابـيـتــال
إنتليجنس» إلــى أن بنك الخليج
من المؤسسات التي تتم إدارتها
بـ ـشـ ـك ــل ج ـ ـي ـ ــد ،وت ـ ـت ـ ـبـ ــع ال ـن ـه ــج
المتحفظ في منح الـقــروض ،أما
مؤشرات جودة األصول الناتجة
عـ ــن ال ـ ـق ـ ــروض ،ف ـه ــي فـ ــي وض ــع
جيد ج ــدا ،كما يتضح مــن خالل
محفظة ال ـقــروض المتنوعة إلى
ح ــد م ــا ح ـســب شــري ـحــة الـعـمــاء
والقطاع االقتصادي ،وعلى الرغم
من تأثير الجائحة والتدابير ذات
الصلة التي تم اتخاذها على مدى
الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن ،ف ــإن نسب
المرحلة الثالثة من القروض غير
المنتظمة للبنك بقيت معقولة مع

دالل الدوسري

ً
تغطية عالية جدا للخسائر.
من جانبها ،قالت نائبة المدير
الـعــام لعالقات المستثمرين في
بنك الخليج دالل الدوسري« :هذا
الـتـصـنـيــف ي ـعــد اع ـت ــراف ــا دول ـيــا
بالمركز اإليجابي لبنك الخليج
فــي ال ـس ــوق ،وإدارتـ ـ ــه الحصيفة
الـتــي تتمتع بـخـبــرة عــالـيــة ،مما
ســاهــم فــي ج ــودة األص ــول ،التي
تعد أفـضــل مــن متوسط القطاع
المصرفي ،وكذلك الوضع القوي

ول ـف ـتــت ال ــوك ــال ــة إلـ ــى أن بنك
الخليج يحظى بالتقدير الكبير
دوليا ،من حيث الجدارة االئتمانية
وال ـق ــوة الـمــالـيــة ،بـحـصــولــه على
تصنيف « »Aمن قبل ثالث وكاالت
كبرى للتصنيف االئتماني.
وتابعت« :إضافة إلى التثبيت
االئتماني األخير للعملة األجنبية
عـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل عـنــد  Aمع
نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة
كابيتال إنتليجنس ،فقد حصل
بنك الخليج على تصنيف عجز
المصدر عــن الـســداد على المدى
الطويل عند  Aمع نظرة مستقبلية
مستقرة من وكالة فيتش ،وعلى
 A3للودائع على الـمــدى الطويل
مع نظرة مستقبلية مستقرة من
«مــوديــز» لخدمات المستثمرين،
وعلى « »BBBللتصنيف االئتماني
ل ـل ـم ـصــدر م ــع ن ـظ ــرة مستقبلية
مستقرة من «ستاندرد آند بورز».

اس ـت ـض ــاف اتـ ـح ــاد ش ــرك ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار وف ـ ـ ـ ــد ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت ،لـعـقــد
ل ـقــاء م ــع مـمـثـلـيــن ع ــن شــركــات
االستثمار فــي االتـحــاد ،لبحث
آف ـ ـ ــاق الـ ـتـ ـع ــاون االس ـت ـث ـم ــاري
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،ودع ـ ـ ــوة االتـ ـح ــاد
لحضور مؤتمر «اخـتــر أميركا
لالستثمار  ،»2022الذي يقام في
واشنطن من  26إلى  29الجاري.
افتتح اللقاء رئيس االتحاد
صالح السلمي مرحبا بجيمس
هولتسنيدر ،ا لـقــا ئــم باألعمال
في السفارة األميركية ،وأعضاء
الـسـفــارة الـمــرافـقـيــن ل ــه ،وأثـنــى
على عمق العالقات بين الكويت
والواليات المتحدة ،والتعاون
الــدائــم عـلــى كــل الـصـعــد ،ســواء
االق ـت ـص ــادي ــة أو ال ـث ـقــاف ـيــة ،أو
غيرها.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب الـ ـق ــائ ــم
باألعمال هولتسنيدر عن شكره
الـعـمـيــق لــاتـحــاد عـلــى تنظيم
هــذا اللقاء ،مــؤكــدا أن الــواليــات
المتحدة مازالت وجهة مفضلة
لالستثمار عالميا ،واآلن تتوافر
فرص ثمينة للشركات الكويتية
الراغبة في التوسع واالستثمار
بأكبر أسواق العالم ،على الرغم

هيئة األسواق توقع اتفاقية تعاون مع
« »CISIبشأن االختبارات التأهيلية
في إطــار الحرص المستمر لهيئة أســواق المال
عـلــى اس ـت ـمــرار تـطــويــر ق ـطــاع األوراق الـمــالـيــة في
الـكــويــت وتـنــويــع أدواتـ ــه االسـتـثـمــاريــة ،واالرت ـقــاء
بالهيئة إل ــى مـصــاف نظيراتها الـعــالـمـيــة ،وقعت
الهيئة اتفاقية تعاون مع المعهد المعتمد لألوراق
المالية واالستثمار The Chartered Institute for
 )Securities & Investment (CISIبشأن االختبارات
التأهيلية يوم الخميس الماضي.
وتولى توقيع االتفاقية كل من عثمان إبراهيم
العيسى نــا ئــب ر ئـيــس مجلس المفوضين المدير
الـتـنـفـيــذي بــاإلنــابــة ،وســاي ـمــون كــولـهــايــن الـمــديــر
التنفيذي للمعهد بـحـضــور مــي جــا ســم الصميط
مديرة إدارة الترخيص والتسجيل في الهيئة ،بينما
حضر من جانب المعهد كل من ماثيو كوان المدير
اإلقليمي فــي الـشــرق األوس ــط والـهـنــد وسريالنكا
وفيكتوريا هنري مديرة التسويق وتطوير األعمال.
ً
يــأتــي توقيع هــذه االتـفــاقـيــة تـجــديــدا لالتفاقية
الـســابـقــة الـمــوقـعــة ف ــي  4سـبـتـمـبــر  2016وت ــم من
خ ــال ـه ــا ت ـط ـب ـيــق ب ــرن ــام ــج الـ ـم ــؤه ــات ال ـم ـه ـن ـيــة
للوظائف واجـبــة التسجيل على وظــائــف محددة
لدى األشخاص المرخص لهم ،على أن تعنى هذه
االتفاقية باستمرار تقديم االختبارات التأهيلية،
التي من شأنها رفع كفاءة المشاركين في السوق.
كـ ـم ــا ت ـخ ـت ــص هـ ـ ــذه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــا
بـيــن الـهـيـئــة والـمـعـهــد الـمـعـتـمــد ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة
واالس ـت ـث ـم ــار  CISIل ـت ـعــزيــز إط ـ ــار تــأه ـيــل ال ـســوق
واس ـت ـمــرار تـقــديــم االخ ـت ـب ــارات الـمـحـلـيــة الـخــاصــة
ً
بقوانين ولوائح الهيئة ليكون مكمال لالختبارات
الفنية الدولية التي يقدمها المعهد المعتمدة على
نطاق عالمي ،إضافة إلى التعاون بشأن المراجعة
السنوية الختبارات المؤهل الرقابي ليتم تحديث
ال ـمــادة العلمية بـمــا يـتــوافــق مــع الـتـعــديــات التي
تتم على قوانين الهيئة والئحتها التنفيذية في
االختبارات المقدمة.
ً
ويـعـتـبــر بــرنــامــج ال ـم ــؤه ــات الـمـهـنـيــة تــوجـهــا
ً
ً
ً
تنمويا بامتياز ،وإن كان استحقاقا قانونيا للهيئة

العيسى وكولهاين خالل توقيع االتفاقية
بفعل أحكام بعض مواد تشريعاتها التي منحتها
صالحيات اتـخــاذ اإلج ــراء ات الــازمــة للتحقق من
توافر القدرات الفنية و المهنية لمرشحي الوظائف
واجـبــة التسجيل ،بما فــي ذلــك وضــع الـضــوابــط و
الـقــواعــد الــازمــة ،واجـتـيــاز االخـتـبــارات التأهيلية
التي تعدها.
وي ــول ــي ال ـبــرنــامــج األه ـم ـيــة ال ـق ـصــوى للعنصر
البشري وتأهيله باعتباره أساس التنمية وهدفها
الــرئ ـي ـســي ،م ــن خ ــال االرتـ ـق ــاء بـمـسـتــوى ال ـك ـفــاءة
المهنية والقدرة الفنية و المعرفة القانونية لدى
منتسبي أطراف منظومة أسواق ًالمال الحاليين أو
ً
المرشحين لشغلها مستقبال إضافة لما يضمنه لهم
مهارات جديدة
من مزايا التقف عند حدود اكتساب
ٍ
و زيادة قدراتهم المعرفية واالرتقاء بمستوى أدائهم
ومهامهم وجعلها أكثر جودة واحترافية.
وتتخطى ذ ل ــك لتمنحهم ش ـهــادات تخصصية
دولية معتمدة من الهيئة و المعهد الدولي المعتمد

لتلك االختبارات تؤهلهم للعمل في وظائف مماثلة
داخل دولة الكويت وخارجها ألنها مؤهالت مهنية
معتمدة على نطاق عالمي واسع ،إضافة إلى عدم
وجــود فترة محددة النتهاء صالحيتها ،كما أنها
تتيح الـمــزيــد مــن ال ـفــرص الــوظـيـفـيــة وتـفـتــح آفــاق
المسار الوظيفي للطموحين.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـع ـهــد ال ـم ـع ـت ـمــد لـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة
واالستثمار ( )CISIهو أكبر معهد مهني في قطاع
األسواق المالية واالستثمار في المملكة المتحدة
وفي عدد متزايد من المراكز المالية على مستوى
العالم ،إذ تم تشكيل مقرها الرئيسي في لندن في
عام  1992من قبل ممارسين في بورصة لندن.
كما أن اختبارات معهد ( )CISIتم االعتراف بها
من قبل أكثر من  50دولة ،وتم عقد أكثر من 40.000
اختبار لمعهد ( )CISIعقدت في أكثر من  80دولة،
منها  15.000خــارج المملكة المتحدة ،كما أصبح
لدى معهد ( )CISIحوالي  45000عضو في  111دولة.

جانب من اللقاء
م ــن ال ـت ـحــديــات ال ـع ــدي ــدة الـتــي
يــواجـهـهــا االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي
راه ـ ـ ـنـ ـ ــا ،وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــديـ ــث تــم
ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى م ـج ــال
االبتكار واألسواق المستقبلية،
م ـث ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
والـ ـط ــاق ــة ال ـن ـظ ـي ـفــة ك ـم ـجــاالت
واعدة لالستثمار في الواليات
المتحدة.
مــن ناحيتهم ،أ ع ــرب ممثلو
ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ع ــن
ال ـم ـخ ــاوف ف ــي ظ ــل ش ـبــح أزم ــة
اقتصادية عالمية جديدة ،وتم

«بورصة الكويت» تسلط الضوء على
فرص االستثمار في سوق المال
بالتعاون مع « »HSBCيومي  8و 9الجاري
ن ـظ ـمــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت أول ي ــوم
مــؤس ـســي ف ـع ـلــي م ـنــذ ت ـف ـشــي جــائـحــة
ك ــورون ــا فــي ل ـنــدن ،بــالـتـعــاون مــع بنك
 ،HSBCأح ــد أكـبــر الـبـنــوك فــي أوروب ــا،
م ــن  8إل ــى  9يــون ـيــو الـ ـج ــاري ،وخ ــال
ه ــذه الـحـمـلــة قــامــت  8شــركــات مــدرجــة
في السوق «األول» ،بما في ذلك بورصة
الـكــويــت ،بعقد أكـثــر مــن  126اجتماعا
مع  36بنكا استثماريا ،ومجموعة من
شــركــات إدارة األص ــول المالية الــرائــدة
عالميا.
وأتـ ـ ــاحـ ـ ــت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـف ــرص ــة
للمستثمرين ا لــدو لـيـيــن للتعرف على
الشركات المدرجة في السوق الكويتي
وال ـ ـفـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ب ـ ــه ،مــان ـحــة
إياها نظرة متعمقة على األداء المالي
واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة األع ـ ـم ـ ــال ل ـل ـش ــرك ــات
الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ،وتـ ـ ـ ـ ــرأس ال ـ ــوف ـ ــد ال ـم ـن ـظــم
وال ـم ـشــارك مــن بــورصــة الـكــويــت خــال
الحملة الترويجية رئيس قطاع الشؤون
المالية نعيم آزاد الدين ،ورئيسة قطاع
األسواق نورة العبدالكريم.
وحـ ــرصـ ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت عـلــى
تـ ــرويـ ــج س ـ ــوق ال ـ ـمـ ــال ال ـك ــوي ـت ــي وك ــل
الشركات المدرجة به ،من خالل سلسلة
األيام المؤسسية والحمالت الترويجية
التي تتيح المجال للشركات المدرجة
لاللتقـاء مع كبــرى شــركات االستثمار
وإدارة األص ـ ـ ـ ــول ال ـم ــال ـي ـ ـ ــة عــال ـم ـي ـ ــا،
وتسليط الـضــوء على المتانة المالية
واستراتيجية العمل لـهــذه الـشــركــات،
بهدف تقديم نظـرة أعمق حــول فوائد
االسـتـثـمــار فــي ســوق ال ـمــال الكويتي،
وعملت البورصة طوال فترة الجائحة
على تطوير وتحسين الـســوق ،وجذب

تحذير من مستقبل قاتم لشركات التكنولوجيا
حــذر رئـيــس شــركــة األسـهــم الخاصة ثــومــا بــرافــو ،أورالن ــدو
برافو ،من مستقبل قاتم لصناعة التكنولوجيا.
وقال برافو« :أعتقد أن هناك المزيد من اآلالم في المستقبل
ً
بالنسبة لصناعة التكنولوجيا» ،وفقا لما ذكره لشبكة «،»CNBC
واطلعت عليه «العربية.نت».
ولسنوات ،قاد قطاع التكنولوجيا سوق األسهم ،إذ أصبحت
شــركــات مثل أبــل ومايكروسوفت مــن أكثر الشركات قيمة في
العالم.
لكن في عام  ،2022واجهت األسهم التقنية وقت الحساب ،مع
تحرك البنوك المركزية لترويض التضخم الجامح .إذ قام مجلس

االحتياطي الفدرالي األميركي األربعاء الماضي بأكبر زيادة في
أسعار الفائدة منذ عام .1994
وتجعل معدالت الفائدة المرتفعة أرباح الشركات الموجهة
ن ـحــو ال ـن ـمــو ف ــي الـمـسـتـقـبــل أقـ ــل ج ــاذب ـي ــة ،إذ ت ـم ـيــل شــركــات
ً
التكنولوجيا ،خصوصا تلك المدعومة برأسمال مخاطر ،إلى
إعطاء األولوية للنمو على الربحية قصيرة األجل.
وقال برافو« :عندما تبدأ هذه الشركات في الرد على سؤال
المستثمر ،عن خطتها لتحقيق أرباح ،فإنها لن تحب ما ستراه».
ً
وأضــاف برافو البالغ حجم ثروته  6.3مليارات دوالر وفقا
لـمـجـلــة ف ــورب ــس« :هـ ــذا يـتـطـلــب الـكـثـيــر م ــن الـتـخـفـيـضــات في

االستفسار عن طبيعة الحوافز
التي تقدمها مختلف الواليات
ل ـج ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،وأشـ ــار
المجتمعون إلى المخاوف من
تقلب أسـعــار الفائدة والوضع
الــدقـيــق والـهــش ال ــذي يتعرض
له قطاع التوريد على الصعيد
ال ـع ــال ـم ــي وانـ ـعـ ـك ــاس ــات ــه عـلــى
االقتصاد العالمي.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـقـ ــائـ ــم بـ ــاألع ـ ـمـ ــال
ع ـ ـلـ ــى أ ه ـ ـم ـ ـيـ ــة دور ا ل ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،بــاع ـت ـبــارهــا نقطة
وصــل بين الـشــركــات الكويتية

وال ـج ـهــات األمـيــركـيــة المعنية
بتقديم المعلومات والنصائح
للمستثمرين األجانب كبرنامج
«اخ ـتــر أم ـيــركــا» الـتــابــع ل ــوزارة
التجارة.
وشدد السلمي على ضرورة
عـقــد اجـتـمــاعــات بـشـكــل نصف
سنوي أو أكثر ،لبحث الفرص
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـ ــع الـ ـسـ ـف ــارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وتـ ـعـ ـمـ ـي ــق ح ـجــم
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ب ـيــن
البلدين.

الـتـكــالـيــف ،ويـتـطـلــب الـكـثـيــر م ــن األلـ ــم .وم ــن الـصـعــب تنفيذه
ً
خصوصا في الشركات العامة» .وتراجعت أسهم شركات مثل
نتفليكس ،وزووم ،والتي استفادت بقوة من جائحة كورونا
بحوالي  %63و %70على الـتــوالــي .كما فـقــدت شــركــة معدات
اللياقة البدنية  Pelotonأكثر من  %90من قيمتها.
وتشعر الشركات المملوكة للقطاع الخاص بتأثير عمليات
البيع المكثف في أسهم التكنولوجيا ،إذ تتجه شركة Klarna
ً
وهي إحدى شركات الشراء اآلن والدفع الحقا لتخفيض تقييمها
بمقدار الثلث في جولة جديدة لجمع األموال.
«العربية نت»

نعيم آزاد الدين

نورة العبد الكريم

المزيد من المستثمرين الدوليين إليه.
ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،أع ــرب آزاد الــديــن
عــن سـعــادتــه بــإقــامــة الـيــوم المؤسسي
ال ـتــاســع ل ـبــورصــة ال ـكــويــت ف ــي ل ـنــدن،
التي تعد أحد أهم العواصم للمجتمع
االستثماري ،معربا عن فخره بمشاركة
بــورصــة الـكــويــت فــي الـيــوم المؤسسي
كـشــركــة مــدرجــة ،بــاعـتـبــارهــا أح ــد أبــرز
المصدرين في السوق ونموذجا يحتذى
به لما قدمته من أداء استثنائي خالل
األعـ ــوام الـمــاضـيــة ،ومـنــذ إدراج ـه ــا في
السوق «األول» ،مضيفا أن األداء المالي
االسـتـثـنــائــي لـلـشــركــة ط ــوال الـسـنــوات
الماضية أدى الــى زي ــادة اإلق ـبــال على
االستثمار فــي الـشــركــة مــن الـعــديــد من
المستثمرين الدوليين.
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،أك ـ ــدت ال ـع ـبــدال ـكــريــم
أه ـم ـي ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ــي تـمـضــي
ال ـشــركــة فــي تحقيقها ،وتـتـمــاشــى مع
رؤيـ ـتـ ـه ــا ،وم ـ ــع اح ـت ـي ــاج ــات أص ـح ــاب

الـمـصــالــح عـلــى اخـتــافـهــم ،آخــذيــن في
االعـتـبــار التحول السريع فــي المشهد
الـتـكـنــولــوجــي واالق ـت ـص ــادي ،مضيفة:
«حــرصـنــا مــن خ ــال سلسلة الـحـمــات
الترويجية واأليام المؤسسية على إبقاء
المصدرين على اتصال فعال مع نخبة
من المستثمرين الدوليين لالستفادة من
فرص االستثمار في الكويت ،األمر الذي
استمر طوال فترة الجائحة».
وأش ـ ــارت إل ــى أن «ب ــورص ــة الـكــويــت
تواصل العمل على إرساء منصة جاذبة
يستفيد منها جميع ا لـمـشــار كـيــن في
السوق ،وتعمل باستمرار على تعزيز
مكانتها من خالل التركيز على تأسيس
قاعدة مصدرين جاذبة ،وزيادة تواجد
وانتشار المنتجات ،وتماشي مستوى
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة وب ـي ـئــة األعـ ـم ــال مــع
الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة ،وتــوس ـيــع قــاعــدة
المستثمرين».

ةديرجلا
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سيارات

بورشه  718كايمن ...الفخامة والسرعة
بمحرك توربو وناقل حركة من  7سرعات

تصوير جورج ريجي

يوسف العبدالله

بجمال الفخامة ،خرجت
كايمن  718الجديدة
بورشه ً
بعد  20عاما من اإلبداع لتبدو
ً
ْ
بمحركين
أكثر جماال وقوة
من أربع سلندرات بقوة وعزم
دوران أكبر مع استهالك
أقل للوقود ،و«الجريدة»
اختارتها اليوم من خالل
صفحة السيارات للحديث عن
مواصفاتها الحديثة ،بعد
تجربة قيادتها في البالد،
بدعوة خاصة من مركز بورشه
الكويت.

تأتي بورشه « 718كايمن» الجديدة
ب ـم ـح ــرك وس ـط ــي وث ـن ــائ ــي ال ـم ـقــاعــد
بمحركين جديدين بالكامل من أربع
أسطوانات مسطحة مع شاحن توربو.
وي ـض ـمــن إعـ ـ ــداد ال ـه ـي ـكــل الـجــديــد
من بورشه  718كايمن ،بالتزامن مع
مـكــابــح أق ــوى وص ــوت م ـحــرك شيق،
مـتـعــة أك ـب ــر أث ـن ــاء ال ـق ـي ــادة ورش ــاق ــة
الف ـت ــة .وتـكـتـمــل سـلـسـلــة الـتـغـيـيــرات
ال ـتــي عـصـفــت بــال ـس ـيــارة بـتـعــديــات
على التصميمين الخارجي والداخلي.
وج ـ ـ ـ ــاء ت « 718ك ــايـ ـم ــن» مـ ـ ــزودة
بمحرك مسطح من  4سلندرات بسعة
لـتـ َـريــن مــع شــاحــن تــوربــو بـقــوة 300
حـصــان ( 220ك ـي ـلــوواط) ،إلــى جانب
تزويد  718كايمن إس بمحرك مسطح
م ــن  4سـ ـلـ ـن ــدرات س ـع ــة  2.5ل ـت ــر مــع
شــاحــن تــوربــو بــ»هـنــدســة الـتــوربـيــن
ً
الـمـتـغـيــرة»  VTGبـقــوة  350حصانا
( 257كيلوواط).
وتشير األرقام إلى قوة أعلى بـ 25
ً
حصانا ( 18كـيـلــوواط) عــن الجيلين
السابقين ،أضف إلى ذلك عزم دوران
ً
أع ـلــى بـمـقــدار  90نـيــوتــن /م ـتــرا عند
دورات محرك تقل عن  2.000د/د .أما
النتيجة ،فهي قوة أعلى فور االنطالق
بــال ـس ـيــارة ،وطــاقــة دف ــع أك ـبــر لمتعة
قيادة في المنعطفات.

أداء التوربو
ْ
ْ
الجديدين،
محركي التوربو
بفضل
يسجل طــرازا الكوبيه أوقــات تسارع
قـيــا سـيــة .كـمــا يستجيبان بتلقائية
مـمــاثـلــة لـمـحــركــات الـسـحــب ال ـعــادي،
بفضل وظيفة «التعزيز الديناميكي»
 .Dynamic Boostل ــذ ل ــك ،ت ـت ـســارع
« 718كايمن» الـ ُـمــزودة بعلبة تروس
 PDKذات القابضين ُ
و»رزمة سبورت
كرونو»  Sport Chrono Packageمن
صفر إلى  100كلم/س في غضون 4.7

ثوان (أسرع بمقدار  0.7ثانية) ،مقابل
ٍ
ـوان (أس ــرع بـمـقــدار  0.5ثانية)
 4.2ث ـ ٍ
لطراز « 718كايمن إس» .أما بالنسبة
للسرعة القصوى ،فتبلغ  275كلم/س
و 285كـ ـل ــم/س ع ـلــى ال ـت ــوال ــي لكلتا
الـسـيــارتـيــن .ويحظى «نـظــام بورشه
لـلـتـحـكــم ب ــالـ ـت ــوازن»  PSMف ــي ط ــراز
الكوبيه العتيد بميزة جديدة عبارة
ع ــن «إع ـ ــداد ري ــاض ــي» Sport Mode
يوسع نطاق حدود القيادة للسائقين
ً
الرياضيين جدا.
وبـفـضــل خـفــض سـعــة المحركين
واسـتـخــدام شــاحــن تــوربــو ،ينحصر
معدل استهالك « 718كايمن» للوقود
مع علبة تروس  PDKفي «دورة القيادة
األوروب ـي ــة ال ـجــديــدة»  NEDCبمقدار
 6.9لترات 100/كلم .أما بالنسبة إلى
« 718كايمن إس» ،فيستهلك محركها
المسطح الوقود بمعدل  7.3لترات100/
كلم فحسب مع علبة تروس .PDK

الهيكل
ويـ ــوفـ ــر اع ـ ـ ـ ــداد ال ـه ـي ـك ــل ال ـم ـط ــور
ً
بــالـكــامــل ان ـع ـطــافــا أك ـثــر ديناميكية
ّ
وراحة أفضل ،إضافة إلى مكابح مقواة
مع نظام كبح قياسي لالصطدامات
المتتالية .كما حظيت نسختا «718
كــايـمــن» بهيكل اخـتـيــاري مــع «نـظــام
بــور شــه للتحكم ا لـنـشــط بالتعليق»
 PASMبــأرض ـيــة أقـ ــرب إل ــى الـطــريــق
ب ـم ـقــدار  10م ـلــم ،إل ــى جــانــب تعليق
ريـ ــاضـ ــي اخـ ـتـ ـي ــاري ل ـن ـس ـخــة «إس»
فـحـســب م ــع «ن ـظ ــام ب ــورش ــه للتحكم
النشط بالتعليق» بأرضية أقرب إلى
الطريق بمقدار  20ملم ،وذلــك للمرة
األولى على اإلطالق.
في الحديث عن الشكل الخارجي،
جــاء التصميم ُمـطـ ّـور يعكس حرص
الـصــانــع األلـمــانــي عـلــى الـفـخــامــة في
تصميم كايمن الجديدة مع الحرص

ع ـلــى وجـ ــود ال ـ ـ  DNAال ــري ــاض ــي من
ب ــورش ــه .اك ـت ـس ـبــت م ـقــدمــة ال ـس ـيــارة
ً
ً
طابعا نحتيا أكثر مــع مــداخــل هــواء
تبريد أكبر بكثير .كما حصل القسم
الخلفي عـلــى مقطع تطعيم عرضي
َّ
يتضمن شعار بــورشــه «»PORSCHE
ثالثي األبعاد ،إضافة إلى مصباحين
خ ـل ـف ـي ـيــن ج ــدي ــدي ــن ب ــزج ــاج ش ـفــاف
وإض ـ ــاءة ك ـبــح ربــاع ـيــة ال ـن ـق ــاط .أمــا
داخليتها ،فقد جــاء ت كايمن بفرش
«سبورتِ -تكس».
 Sport-Texجلد/قماش اختياري
ل ـط ــرازات  718لـلـمــرة األولـ ــى .يتوفر
بلون أسود أو توليفة ثنائية األلوان
(أزرق غرافيت /طباشيري).
وفـ ـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
والترفيه ،فقد زودت األلمانية كايمن
ب ـن ـظ ــام ب ــورش ــه إلدارة االتـ ـص ــاالت
 PCMق ـ ـيـ ــا سـ ــي جـ ـ ــد يـ ـ ــد بـ ـ ــو حـ ـ ــدات
تـ ــواصـ ــل ص ــوت ـي ــة و«نـ ـ ـظ ـ ــام صــوتــي
مميز»  Sound Package Plusبقوة
 150واط وتحضير لــو صـلــه بهاتف
جـ ـ ّـوال .يمكن تـطــويــر «ن ـظــام بــورشــه
إلدارة االت ـص ــاالت» ب ــوح ــدات مالحة
ومعلومات وترفيه واتصال.

يتوافر طــرازا « 718كايمن» بعلبة
تروس يدوية قياسية من  6سرعات،
يمكن االستعاضة عنها بعلبة تروس
)Porsche Doppelkupplung (PDK
بـقــابـضـيــن م ــن  7س ــرع ــات كتجهيز
اختياري.
وب ـ ـهـ ــدف ال ـت ــوف ـي ــر فـ ــي اس ـت ـهــاك
ُ
الوقود ،ز ِّودت  PDKبوظيفة تشغيل/
إيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـحـ ــرك األوت ــوم ــاتـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ُ َّ
ـرك عن
ال ــم ـط ــورة ،ال ـتــي تــوقــف ال ـم ـحـ ُ
الـعـمــل أث ـن ــاء تـبــاطــؤ ال ـس ـيــارة قبيل
توقفها.

كبح االصطدامات
ت ــراف ــق أداء ال ـس ـيــارة األف ـض ــل مع
اس ـت ـخــدام أنـظـمــة مـكــابــح أق ــوى ذات
أقـ ـ ــراص ي ـب ـلــغ ق ـطــرهــا  330م ـلــم في
ال ـم ـقــدمــة و 299م ـلــم ف ــي ال ـم ــؤخ ــرة.
وبــاتــت « 718كــايـمــن» تـسـتـخــدم اآلن
نـ ـظ ــام م ـك ــاب ــح ط ـ ـ ــراز «ك ــايـ ـم ــن إس»
 Cayman Sالسابق.
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى « 718كــايـمــن
إس» ،فحصلت على المالقط األمامية
الـجــديــدة رباعية المكابس الخاصة

بطراز « 911كاريرا»  Carrera 911مع
أق ــراص أس ـمــك .كــذلــك ّ
زودت بــورشــه
ْ
نسختي « 718كايمن» بوظيفة كبح
لالصطدامات المتتالية ،تحد من شدة
االصـطــدام الثاني عبر كبح السيارة
ً
أوتــومــاتـيـكـيــا بـعــد ح ــدوث اص ـطــدام
ّ
يتسبب في فتح وسادة الهواء.
أولي

التحكم بالثبات
بالتناغم مع ُ«رزمة سبورت كرونو»
االخـ ـتـ ـي ــاري ــة ،ي ــوف ــر «نـ ـظ ــام ب ــورش ــه
ً
ً
للتحكم بالثبات»  PSMإعدادا مستقال
ُي ـع ــرف بــاســم «ب ــي إس إم س ـبــورت»
 ،PSM Sportي ـتــم تـشـغـيـلــه بـمـجــرد
الضغط على زر «نظام بورشه للتحكم
بالثبات» الـمــوجــود على الكونسول
ً
ال ــوسـ ـط ــي ،وب ــاسـ ـتـ ـق ــال أي ـ ـضـ ــا عــن
إعـ ـ ــداد «سـ ـب ــورت ب ـ ــاس» ف ــي ُ«رزم ـ ــة
سبورت كرونو» .وهذا يتيح للسائقين
الرياضيين الطموحين االقتراب أكثر
من حدود أداء السيارة القصوى ،أثناء
ً
القيادة على حلبات السباق مثال.

هيكل أكثر رشاقة
يقتدي طراز الرودستر الجديد بسيارات
 718الرياضية األصلية لجهة ديناميكية
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة .لـ ــذلـ ــك ،أعـ ـ ـ ــادت بـ ــورشـ ــه ضـبــط
الـهـيـكــل بــال ـكــامــل لـتـعــزيــز أداء ال ـس ـيــارة
فــي الـمـنـعـطـفــات .كـمــا ب ــات نـظــام المقود
ً
الـكـهــرومـيـكــانـيـكــي م ـبــاشــرا أك ـثــر بنسبة
ّ
يحسن من رشاقة «718
 10في المئة ،ما
ّ
ويسهل عملية توجيهها إن كان
كايمن»
على حلبات السباق أو في زحمة المدينة.

التحكم النشط بالتعليق
ً
تتوفر نسختا كايمن اختياريا بـ «نظام
بورشه للتحكم النشط بالتعليق» PASM
مــع أرضـيــة أقــرب إلــى الطريق بمقدار 10
مـلــم .كما يمكن طلب نسخة «إس»  Sمن
الـسـيــارة بهيكل ريــاضــي م ـ ّ
ـزود ب ـ «نـظــام
ب ــور ّش ــه للتحكم الـنـشــط بــالـتـعـلـيــق» ،ما
ي ـخ ــف ــض ارت ـ ـفـ ــاع األرض ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ـق ــدار 20
م ـلــم .ويــوفــر الـهـيـكــل الـنـشــط ،ال ــذي أعيد
ً
ً
ضبطه أي ـضــا ،نـطــاقــا أوس ــع بين الــراحــة
أثناء القيادة لمسافات طويلة والقساوة
ّ
الدينامية.
الرياضية

«سبورت كرونو»
ّ
تتضمن
كما هو األمر في  911الجديدة،
ُ«رزمــة سبورت كرونو» االختيارية ثالثة
إع ـ ــدادات ،هــي ع ــادي  Normalوسـبــورت
 Sportو س ـ ـبـ ــورت ب ـ ــاس ،Sport Plus
بــاإلضــافــة إلــى إع ــداد ف ــردي .Individual
كـمــا حصلت نـسـخــات ال ـس ـيــارة ال ـمـ ّ
ـزودة
بعلبة ت ــروس  PDKعلى ّ
«زر االستجابة
الرياضية»  Sport Response Buttonالذي
ّ
يغير استجابة المحرك وعلبة التروس كي
تصبح مباشرة للغاية.

نظام إدارة االتصاالت

تجربة ةديرجلا.
هادئة على السرعات العالية… وثبات معهود!
الهدوء الذي يسبق العاصفة… أفضل ما يمكن وصف بورشه كايمن  718الجديدة
بعد خروجها بمحرك شرس على الطريق وهادئ رغم القوة والذي تمت تجربته
خالل قيادة «الجريدة» في شوارع البالد خالل اجازة نهاية األسبوع الماضي.
وشهدت التجربة العديد من النقاط الالفتة التي كان أبرزها داخلية بوكستر
الجميلة التي جاءت من روح مركبات بورشه األلمانية بشاشة لمس وشاشات
للعدادات مليئة بالتفاصيل مع مقاعد رياضية مريحة وداخلية فاخرة تعكس
هيبة هذه العالمة العريقة.
وفي قيادة كايمن  718قوة انطالق ما بعدها قوة ،فعلى الرغم من محركها
ً
ذي  4سلندرات فإن قوة االنطالق رهيبة وثبات بورشه المعهود حاضرا
خالل قيادتها على سرعات عالية.

بــاالن ـت ـقــال إل ــى م ـق ـصــورة ركـ ــاب «718
كايمن» ،فقد لقيت نصيبها من التعديالت
مع ّ
مقومات جديدة ،مثل لوحة المؤشرات
و«نـظــام بورشه إلدارة االتـصــاالت» PCM
الجديد بالكامل – يتيح التحكم بالهاتف
ّ
يتضمن «نـظــام بورشه
والــراديــو – الــذي
الصوتي المميز» Sound Package Plus
بقوة  110واط .ويمكن تعزيز عمل «نظام
بوحدة مالحة
بورشه إلدارة االتصاالت» ِ
اختيارية ذات تحكم شفهي.

أسعارها تبدأ من
 18,900دينار
يتوفر طرازا بورشه «718
كــاي ـمــن» ال ـج ــدي ــدان للطلب
اآلن ،عـ ـل ــى أن ي ـ ـبـ ــدأ ثـمــن
التجزئة في الكويت لطراز
 718كايمن بقيمة 18,900
دي ـ ـنـ ــار ك ــويـ ـت ــي ،فـ ــي حـيــن
طراز  718كايمن إس بقيمة
 22,100دينار كويتي.

فيلم «مارلين مونرو» يعرض  23سبتمبر
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بول ماكارتني

ح ـ ــددت « ن ـت ـف ـل ـي ـكــس»  23سبتمبر
ً
موعدا لبدء عرض فيلم «بلوند» ،أحد
أكثر األفــام المنتظرة ،والــذي يتناول
حياة مارلين مــونــرو فــي قصة خيالية
ً
مـسـتـنــدا إل ــى كـتــاب لــأمـيــركـيــة جويس
كارول أوتس.
وتـ ـ ـ ـ ــؤدي دور مـ ـ ــورنـ ـ ــو ،وه ـ ـ ــي ن ـج ـمــة
ً
هوليوودية رحلت سنة  1962عن  36عاما
ً
ً
وال تزال بعد  60سنة اسما مثيرا لالهتمام
المتحدة ،فــي الفيلم الممثلة
فــي الــواليــات
ّ
الكوبية اإلسبانية أنا دي أرماس.
ويـظـهــر فــي الـعـمــل ال ــذي تــولــى ب ــراد بيت
إنتاجه أدريان برودي بدور الممثل المسرحي
ً
األم ـيــركــي آرث ــر ميلر ال ــذي ك ــان م ـتــزوجــا من
مارلين.

ُ
وتـ ـع ــد رواي ـ ـ ــة ج ــوي ــس ك ـ ـ ــارول أوتـ ـ ــس ال ـتــي
صدرت سنة  2000إحدى أشهر مؤلفات الكاتبة
األميركية ،وتتحدث السيرة الذاتية الخيالية
عن الحياة المأساوية لنورما جين بايكر ،وهو
االسم الحقيقي لمارلين مورنو ،وتظهر صورة
مهتزة لـلــواليــات المتحدة فــي منتصف القرن
الفائت.
وع ــرض ــت مـنـصــة ال ـبــث الـتــدفـقــي األمـيــركـيــة
ً
أف ـ ــام ـ ــا عـ ـ ــدة سـ ـن ــة  2022تـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن أبـ ــرز
ن ـج ــوم ال ـس ـي ـن ـمــا ب ـه ــدف تــأك ـيــد م ـكــان ـت ـهــا في
عــالــم هــول ـيــوود .ولـلـمــرة األول ــى مـنــذ أكـثــر من
 10س ـن ــوات ،واج ـهــت «نتفليكس» ه ــذه السنة
ً
انخفاضا غير مسبوق في عدد المشتركين بها.
(أ ف ب)

بول ماكارتني يحتفل
بعيده الـ 80

رحيل أسطورة السينما
الفرنسية جان لوي

كيت بوش تتصدر قائمة
األغاني الفردية

في سن الـ ،25تصور بول ماكارتني حياة
تقاعدية هادئة في أغنية «When I›m Sixty-
 ،»Fourلكن نجم البوب البريطاني الشهير
ال يزال نشطا جدا ،حيث احتفل أمس األول
بعامه الثمانين قبل أسبوع من حفلة من
المقرر أن يحييها في غالستونبيري.
وسيصبح ماكارتني ،عقب هذه الحفلة،
أكبر النجوم الرئيسيين سنا في تاريخ هذا
المهرجان العريق الذي يستقطب اآلالف.
وت ـقــام الـحـفـلــة بـعــد نـحــو  10أي ــام على
انتهاء جولته «غــوت بــاك تــور» ،والتي مأل
خــال ـهــا م ــدرج ــات بــأكـمـلـهــا ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة على مدى شهر ونصف.
ورغ ــم أن ــه لـيــس مـسـتـعــدا لــابـتـعــاد عن
الـســاحــة ،اضـطــر نجم فــرقــة «بـيـتـلــز» ،الــذي
يقدم عروضا إفــراديــة منذ أكثر من نصف
قـ ـ ــرن ،إلـ ــى أخـ ــذ اسـ ـت ــراح ــة خـ ــال جــائـحــة
كوفيد  ،19وانتقل مــع عائلته للعيش في
مزرعة بجنوب إنكلترا مع ابنته ماري و4
من أحفاده.
(أ ف ب)

ذكـ ـ ـ ــرت الـ ـ ــزوجـ ـ ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـم ـم ـثــل
الفرنسي جان لوي ترينتينيان أن جان
لوي ،الذي بدأت مسيرته الفنية في نفس
الــوقــت مــع الـنـجـمــة الـفــرنـسـيــة بريجيت
ب ــاردو عــام  ،1956توفي أمــس األول عن
 91عاما.
وقالت نادين ترينتينيان ،لتلفزيون
بي إف إم« ،كان إنسانا استثنائيا».
ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل
ف ــي م ـهــرجــان ك ــان ع ــام  1969ع ــن دوره
في فيلم «زد» للمخرج كوستا جافراس،
ك ـمــا ن ــال ج ــائ ــزة س ـي ــزار ألح ـس ــن ممثل
عن دوره في فيلم آمــور (الـحــب) لمايكل
هانيكه .2013
وكــان ترينتينيان أحد الــرواد بحركة
«الموجة الجديدة» بالسينما الفرنسية،
مــع جــان بيير لــو وج ــان بــول بلموندو،
وشــارك بالتمثيل بأكثر من  130فيلما،
بينها «رج ــل وام ـ ــرأة» ال ــذي ن ــال جــائــزة
السعفة الذهبية في «كان» عام .1966
(رويترز)

ت ـص ــدرت الـمـغـنـيــة وكــات ـبــة األغــانــي
البريطانية كيت بــوش قائمة األغاني
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،بــأغ ـن ـي ـت ـهــا
«( »Running Up That Hillصعود هذا
التل) التي تعود إلى  ،1985مسجلة عدة
أرقام قياسية بهذه األغنية ،التي عاودت
ال ـص ـع ــود بـفـضــل مـسـلـســل سـتــريـنـجــر
ثينجس (أشياء غريبة) على «نتفليكس».
وح ـق ـق ــت األغـ ـنـ ـي ــة ،وه ـ ــي م ــن أل ـب ــوم
 ،Hounds of Loveالمركز الثالث خالل
عرضها األصلي ،لكنها حظيت بقاعدة
معجبين بين جيل أصغر سنا ،وسجلت
مــراكــز جيدة فــي ج ــداول األغــانــي بعدة
دول ،بـيـنـهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،منذ
عــرض الـجــزء األول مــن الموسم الرابع
من «أشياء غريبة» أواخر مايو.
وأدلـ ــت كـيــت ،فــي ب ـيــان« ،م ــن المؤثر
أن األغ ـن ـي ــة قــوب ـلــت ب ـح ـم ــاس ،خــاصــة
أنها حققت نجاحا بفضل المعجبين
الشبان».
(رويترز)

جان لوي ترينتينيان

« »HBOتعمل على تتمة لمسلسل
«صراع العروش»
للنجمين كيت هارينغتون وإميليا كالرك

كيت بوش

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ّ
ً
تتسبب في بعض الخالفات بين
مهنيا:
ّ
الزمالء ومن األفضل أن تلزم حدك.
عــاط ـفـ ًـيــا :س ــوف يــدعـمــك شــريــك العمر
ّ
بشدة في كل ما تريد تحقيقه.
ً
اج ـت ـمــاعــيــا :يـمـكـنــك الـتـفـكـيــر ف ــي أم ــور
ك ـث ـي ــرة ت ــزي ــد الـ ــروابـ ــط األسـ ــريـ ــة ش ـ ّـدة
فحاول.
رقم الحظ44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :طاقتك و حـمــا ســك يساعدانك
على اكتشاف فرص جديدة للتقدم.
عــاطـفـ ًـيــا :تعيش فـتــرة ت ــوازن عاطفي
أصبح قرارك فيها غير واضح.
ً
اجتماعيا :تتقبل عائلتك كل مشروع
تعرضه عليها ألن ثقتها بك كبيرة.
رقم الحظ1 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :استخدم قدراتك البدنية والذهنية
في تطوير مهنتك الدائم.
ع ــاطـ ـف ـ ًـي ــا :سـ ـ ــوف ت ـع ـت ــرض ـك ـم ــا بـعــض
الـ ـتـ ـح ــدي ــات بـ ـ ـص ـ ــورة مـ ـتـ ـك ــررة ف ـكــونــا
متحدين.
اج ـت ـمــاعـ ًـيــا :خ ــاف ــك م ــع ص ــدي ــق يجلب
الحزن إلى قلبك ولكن متى ُعرف السبب
ُ
بطل العجب.
رقم الحظ3 :

هارينغتون وكالرك في مشهد من المسلسل
تـعـمــل مـنـصــة «  »HBOع ـلــى تتمة
ل ـم ـس ـل ـس ــل « »game of thrones
ً
«صراع العروش» ،الذي حقق نجاحا
ً
كبيرا تتمحور على جون سنو ،وهو
الشخصية المفضلة لدى قسم كبير
من محبي العمل ،على ما أفادت أمس
األول و ســا ئــل إ ع ــام متخصصة في
أخ ـبــار هــول ـيــوود ،مـنـهــا «هــول ـيــوود
ريبورتر» ،و«فرايتي».
ويتوقع أن ُيسند دور جون سنو،
فــي ح ــال رأى ال ـم ـشــروع ال ـن ــور ،إلــى
الممثل البريطاني كيت هارينغتون
الـ ـ ــذي كـ ــان يـ ـ ــؤدي هـ ــذه الـشـخـصـيــة
ل ــدى م ـغــادرتــه مـمـلـكــة ويـسـتـيــروس
فـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـس ـل ـس ــل ،وت ـقــاس ـمــت
م ـعــه ال ـب ـطــولــة ال ـم ـم ـث ـلــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
إم ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــا كـ ـ ـ ـ ــارك بـ ـ ـ ـ ــدور ش ـخ ـص ـي ــة
«د ن ـي ــرس ت ــار غ ــار ي ــن» فــي المسلسل
الحائز جائزة الغولدن غلوب صراع
ا لـ ـع ــروش ( ،)2019–2011و هـ ــو مــن
م ـس ـل ـســات ال ـف ـن ـتــازيــا ال ـ ــذي ح ــازت
عنه إميليا  10جوائزُ ،
ور ِشحت لـ 34
ً
جائزة أ خــرى ،وأيضا ُر ِشحت ألربع
جــوائــز إي ـمــي بــرايــم تــايــم فــي أع ــوام
 ،2013و ،2015و ،2016و.2019
و س ـ ـبـ ــق أن ُح ـ ـ ــدد تـ ــار يـ ــخ تــو ف ـيــر
ً
الـ ـمـ ـنـ ـص ــة عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــات
األ خـ ـ ــرى ا ل ـم ـن ـب ـث ـقــة م ــن «Game of
 ،»Thronesو هـ ــو ع ـم ــل م ــن تــأ ل ـيــف
الروائي جورج ر.ر .مارتن.
وم ــن ب ـيــن ه ــذه األعـ ـم ــال مـسـلـســل
« »House of the Dragonا لــذي من
الـ ـمـ ـق ــرر ب ـ ــدء ع ــرض ــه فـ ــي أغ ـس ـطــس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى  3أعـ ـم ــال
تحريكية أخرى مرتقبة.
لكن المسلسل المخصص لجون
سنو سيكون أول عمل تدور أحداثه
ُ
بـعــد تـلــك ا ل ـتــي ا خــت ـتــم بـهــا مسلسل
«  »Game of Thronesف ــي ا ل ـج ــزء
الثامن واألخير منه عام  2019وقوبل
بآراء متفاوتة.
ُ
وبينما تقتل شخصيات أساسية
ك ـث ـي ــرة ف ــي ال ـم ـس ـل ـس ــل ،وهـ ــي ف ـكــرة
ت ـط ـب ــع الـ ـعـ ـم ــل ،ي ـع ـت ـب ــر ج ـ ــون سـنــو
ان ــه ال ــوري ــث ال ـم ـح ـت ـمــل ل ـل ـعــرش فــي

دي أرماس بالفيلم

ويستيروس ،و هــي مملكة يغادرها
ً
ف ــي ن ـهــا يــة ا لـمـسـلـســل م ـت ـج ـهــا نحو
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـجـ ـلـ ـي ــدي ــة
والمعادية.
وك ــان ــت شـخـصـيـتــه أثـ ــارت دهـشــة
لدى محبي المسلسل ،بعدما عادت
من الموت بشكل مفاجئ خالل أحد
المواسم.
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول مـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــو « Game of
 »Thronesخ ـبــر ا ل ـت ـت ـمــة ا لـمـحـتـمـلــة
للمسلسل ،وبينما أعرب عدد منهم
عن فرحهم لفكرة عــودة إ حــدى أبرز
شخصيات المسلسل ،تساء ل آخرون
عــن الـمـنـطــق ال ــذي اسـتـنــد إل ـيــه هــذا
القرار ،بعدما ّ
خيبت الحلقة األخيرة
آمالهم.
و مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ع ــر ض ــه سـ ـن ــة ،2011
ح ـقــق ال ـم ـس ـل ـســل الـ ــذي ي ـت ـحــدث عــن
صــراع يــدور بين عــا ئــات نبيلة في
ً
ً
ظل معارك ملحمية نجاحا عالميا ،
و حـ ـص ــد ف ــي ا ل ـم ـج ـم ــوع  59ج ــا ئ ــزة
«إيمي».
ولم ينه الكاتب جورج ر .ر .مارتن
ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة ال ـك ـت ــب الـ ـت ــي يـسـتـنــد
المسلسل إليها.
ً
وكـ ــان وق ــع ال ـس ـنــة ال ـفــائ ـتــة ع ـقــدا
قـ ـ ـ ـ ّـدرت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام م ـت ـخ ـص ـصــة
قـيـمـتــه ب ـع ـشــرات مــايـيــن الـ ــدوالرات
ل ـل ـع ـمــل ع ـلــى م ـس ـل ـســات م ــن اجـ ــواء
« »Game of Thronesوأعمال أخرى.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أنجز ما تأخر لديك من أعمال
قبل الشروع فيما هو جديد.
ً
عاطفيا :مشاعرك القوية تجاه الحبيب
ُ
تشعل غيرتكّ في كل مناسبة.
ً
اجتماعيا :خفف من الكسل وانصرف إلى
ما هو مفيد في أوقات فراغك.
رقم الحظ43 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
صباحا
مهنيا :نم بــاكـ ًـرا وقــم إلــى عملك
تنجز حينها أصعب األعمال.
ً
عاطفيا :بين يدي شريك العمر يستحيل
التعب إلى راحة والحلم إلى حقيقة.
ُ
اجـتـمــاعـ ًـيــا :أن ــت عـنــدمــا تغضب تعاقب
نفسك على خطأ ارتكبه غيرك.
رقم الحظ35 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
مـهـنـ ًـيــا :ال ت ـســأل عـ ّـمــا أنـتـجــه غ ـيــرك وال
ُ
تقارن نفسك باآلخرين.
ً
عاطفيا :عندما يكون سبب غيرتك التملك
ّ
مرضية.
فهذا يعني أنها غيرة
ً
اجتماعيا :ينقصك بعض الثقة بنفسك
ً
واع ومثقف.
علما أنك شخص ٍ
رقم الحظ43 :

إميليا كالرك

الثور

 20أبريل  20 -مايو

مـهـنـ ًـيــا :مــن الـمـمـكــن أن تـتـقـ ّـدم بسرعة
إن واظ ـب ــت عـلــى مــواك ـبــة الـمـسـتـجــدات
المهنية.
ً
عاطفيا :خــذ مــع الشريك بعض الوقت
لمراجعة الماضي واالستفادة مما حدث.
ً
اجتماعيا :تجد نفسك في موقف عائلي
صعب ينبغي أن تتخذ فيه ً
قرارا.
رقم الحظ32 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـنـ ًـيــا :ك ــل األمـ ـ ــور ت ـس ـيــر ح ـســنــا لكن
أحدهم يقف في طريقك.
عــاط ـفـ ًـيــا :أب ـ ــواب ال ـحــب م ـشـ ّـرعــة أمــامــك
ً
بشكل واسع إن لم تكن مرتبطا.
ً
اجتماعيا :حياتك العائلية تسير بأحسن
حال ألن أفعالك متناغمة مع تفكيرك.
رقم الحظ9 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
مـهـنـ ًـيــا :أن ــت مفعم بــالـحـيــويــة والـنـشــاط
ولكن ال َ
تنس أهمية التخطيط ألعمالك.
عـ ــاط ـ ـفـ ـ ًـيـ ــا :ش ـ ــري ـ ــك حـ ـي ــات ــك ذكـ ـ ـ ــي جـ ـ ــداً
فـ ــا ت ـ ـحـ ــاول إخ ـ ـفـ ــاء األمـ ـ ـ ــور ع ـل ـي ــه ألن ــه
سيكتشفها.
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ـ ًـي ـ ــا :ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن الـ ـضـ ـغ ــوط
االجـتـمــاعـيــة والـعــائـلـيــة تــواج ـهــك الـيــوم
ً
صبورا.
فكن
رقم الحظ.6 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :الفرص أصبحت نادرة فاجتهد في
عملك وال تتكل على الحظ.
ً
ً
وجها إال وجهك
عاطفيا :ال يعرف الحبيب
وال يصغي إال إلى صوتك.
ً
اجتماعيا :يساعدك برجك على الصعيد
االجتماعي ويؤمن لك لقاءات مفيدة.
رقم الحظ22 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :ال تتوقف عن بذل مجهودك مهما
واجهتك الصعاب وتأمل ً
خيرا.
ّ
ً
وتسبب لك
عاطفيا :تكويك مشاعر الغيرة
ً
خالفا مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتراكم األحزان في صدرك وقد
حان الوقت لألمل والتفاؤل.
رقم الحظ3 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
َ
م ـه ـن ـ ًـي ــا :م ـه ـمــا اشـ ـت ــدت ال ـص ـع ــاب اب ــق
ً
متفائل ألن سالحك صيتك ّ
الطيب.
ً
عــاطـفــيــا :ال تقع فــي تجربة عاطفية إذا
ً
كنت مرتبطا ألن الظروف سانحة.
ّ
اجـتـمــاعـ ًـيــا :يـتـطــلــع أفـ ــراد الـعــائـلــة إليك
بمحبة واحترام فال ّ
تخيب أملهم.
رقم الحظ45 :

توابل ةديرجلا
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هل من نهاية للشيخوخة؟
د .هيلين بيلتشر

الشباب األبدي هو مادة
تحدثت عنها الخرافات
واألساطير ،ولكن ماذا لو
كان في إمكاننا التمتع به مدة
إضافية؟ ماذا لو طورت حبوب
أخاديد
يمكن أن تبطئ زحف
ً
الزمن ،فنشعر بأننا أكثر شبابا
فترة أطول .يبدو األمر مجرد
وهم ،ولكن هناك مجموعة
متزايدة من األبحاث التي
تراهن على جعله حقيقة
واقعة.

ت ـخ ـيــل ال ـم ـش ـهــد .ب ـعــد إجـ ــراء
تحليل دم روتيني ،تقصد طبيبك
للحصول على النتائج« .كل شيء
ج ـيــد» ،ي ـقــول الـطـبـيــب مطمئنا.
«المشكلة الوحيدة هي أنك تكبر
فــي الـســن» .ثــم ،وهــو يكتب على
دفتر الوصفات الطبية ،يضيف
الطبيب« :لكن يمكنني مساعدتك.
تناول هذه األقراص .سوف تبطئ
عـمـلـيــة الـشـيـخــوخــة وت ـســاعــدك
عـلــى الـبـقــاء بصحة ج ـيــدة .وقــد
تمد في عمرك أيضا.
دواء ي ـط ـيــل عـ ـم ــرك ،ويـبـطــئ
ال ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــوخـ ــة ،وي ـ ـح ـ ـم ـ ـيـ ــك م ــن
الـمـشـكــات الـتــي تجلبها معها
بما في ذلــك الــوهــن؟ يبدو األمر
رائـ ـع ــا جـ ــدا إلـ ــى درج ـ ــة يصعب
معها تصديقه ،ومــع ذلــك تشير
األدل ــة الـمـتــزايــدة ليس فقط إلى
أن هـ ـ ــذه األدويـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي م ـت ـن ــاول
اليد ،ولكن ربما تكون موجودة
ب ــالـ ـفـ ـع ــل .ي ـم ـك ــن الـ ـعـ ـث ــور عـلــى
بعضها فوق الرفوف في متجر
المكمالت الصحية المحلي ،في
حين أن البعض اآلخر عبارة عن
أدوية طورت لحاالت مثل مرضى
الـ ـسـ ـك ــري والـ ـ ـس ـ ــرط ـ ــان ،ويـ ـع ــاد
استخدامها لغايات أخــرى .لقد
أثـبـتــت ال ــدراس ــات ال ـتــي أجــريــت
على الحيوانات إمكاناتها ،وقد
ب ــدأت حاليا تـجــارب إكلينيكية
لـتـقـيـيــم م ــا إذا ك ــان م ــا ت ـعــد به
ي ـس ــري ع ـل ــى ال ـب ـش ــر .إذا تـبـيــن
أن ـه ــا ك ــذل ــك ي ـم ـكــن ل ـم ــن ه ــم فــي
منتصف العمر حاليا أن يصيروا
الـجـيــل األول ال ــذي يستفيد من
اسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا .ت ـخ ـي ــل شـخـصــا
يـبـلــغ م ــن الـعـمــر  80ع ــام ــة ،لكن
تــركـيـبـتــه الـبـيــولــوجـيــة وقــدرتــه
على «النهوض واالنـطــاق» هي
ل ـش ـخــص أص ـغ ــر م ـنــه بـ
ً
 30عاما ،كم هو ممتع أال
تشعر بثقل عمرك عليك!

العيش حياة أفضل
فترة أطول
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــن
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ـ ـ ــن ،انـ ـتـ ـق ــل

عـ ـل ــم مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـش ـي ـخ ــوخ ــة
ً
م ــن كــونــه مــوضــوعــا يعالجه
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال الـ ـعـ ـلـ ـم ــي إل ـ ـ ــى ع ـلــم
أك ــاديـ ـم ــي ص ـ ـ ــارم ق ــائ ــم عـلــى
األدلـ ـ ـ ـ ــة ويـ ـخـ ـض ــع ل ـم ــراج ـع ــة
األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران .ال يـ ـتـ ـعـ ـل ــق األم ـ ـ ــر
ب ـت ـح ـق ـيــق الـ ـخـ ـل ــود أو حـفــظ
الــدمــاغ عــن طــريــق التبريد أو
أي م ــن ال ـم ـق ـتــرحــات الـغــريـبــة
األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ط ــرح ــت .يـقــول
د.نـيــر بــرزيــاي ،Nir Barzilai
مــديــر مـعـهــد الـشـيـخــوخــة في
كلية أ لـبــرت آینشتاين للطب
Institute for Ageing at the
Albert Einstein College
 of Medicineفــي نـيــويــورك:
«هناك كثير من الناس الذين
ي ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــونـ ــك زي ـ ـ ـ ــت الـ ـثـ ـعـ ـب ــان
ويخبرونك أنــك ستعيش إلى
األبد ،وبعد ذلك عندما تموت،
ال أحـ ـ ــد يـ ـق ــاضـ ـيـ ـه ــم» .خ ــاف ــا
لــذلــك يـتـعـلــق األم ــر بتحسين
مــا يسميه العلماء «متوسط
الـ ـعـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــي الـ ـمـ ـت ــوق ــع»
 ،Healthspanأو عدد السنوات
التي يمكن للناس أن يعيشوا
خاللها أصحاء من دون مرض.
إن مد المدى العمري Lifespan
قــد يـكــون مــن اآلث ــار الجانبية
ال ـعــرض ـيــة ال ـم ـج ـي ــدة ،وكــذلــك
تأثيراته في االقتصاد.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي يعاني
 80في المئة من البالغين في
ال ـعــالــم ال ــذي ــن تـبـلــغ أعـمــارهــم
ً
ً
 65عاما أو أكثر مرضا مزمنا
ً
واح ـ ـ ــدا ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ف ــي حين
يعاني  68فــي المئة مرضین
أو أك ـثــر .الـمـعــانــاة اإلنسانية
ه ــائ ـل ــة ،وف ـ ــي ال ـث ــاث ـي ــن سـنــة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،مـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
ي ـت ـضــاعــف عـ ــدد ال ــذي ــن تــزيــد
ً
أعمارهم على  65عاما إلى 1.5
بـلـيــون شـخــص .سـيـكــون هــذا
مكلفا .يقول جيم ميلون Jim
 ،Mellonرئيس مجلس إدارة
شــر كــة  Juvenescenceا لـتــي
تعنى بمسألة طول العمر« :لو
توافر لدينا دواء يضيف عاما
أو عامين صحيين إلى المدى

العمري ،فسيكون لذلك تأثير
ي ـقــدر بـبــايـيــن الـ ـ ــدوالرات في
االقتصاد العالمي ،ألن الناس
سيبقون منتجين فترة أطول
ولن يعانوا كل هذه األمــراض
التي تكلف أنظمتنا الصحية
كثيرا».
لـيــس م ــن قـبـيــل الـمـصــادفــة
أن ال ـ ـع ـ ـمـ ــر هـ ـ ــو أكـ ـ ـب ـ ــر ع ــام ــل
خ ـ ـطـ ــر ل ـ ــإص ـ ــاب ـ ــة بـ ـ ــأمـ ـ ــراض
مـ ـ ـث ـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــرطـ ـ ــان وأم ـ ـ ـ ـ ــراض
الـ ـقـ ـل ــب واألوعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ــدم ــوي ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــس الـ ـ ـعـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــي .إذ
ت ـن ـطــوي عـمـلـيــة الـشـيـخــوخــة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة مــن
التغييرات البيولوجية التي
ت ــدف ــع ب ــاتـ ـج ــاه ت ـط ــوي ــر ه ــذه
األم ــراض .يطلق العلماء على
هذه التغييرات اسم العالمات
ا لـ ـمـ ـمـ ـي ــزة  Hallmarksو ق ــد
وردت تـ ـس ــع مـ ـنـ ـه ــا ت ـق ــر ي ـب ــا
«انـ ـ ـظ ـ ــر ال ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـم ـم ـي ــزة

للشيخوخة» ،وتتضمن تراكم
ال ـ ـط ـ ـفـ ــرات ال ـج ـي ـن ـي ــة وت ـف ـكــك
الـ ـ ـك ـ ــروم ـ ــوس ـ ــوم ـ ــات والـ ـخـ ـل ــل
ف ــي الـ ـق ــدرة الــوظ ـي ـف ـيــة لـحــزم
الـ ـط ــاق ــة ال ـخ ـل ــوي ــة ال ـص ـغ ـيــرة
ال ـم ـس ـم ــاة ال ـم ـي ـت ــوك ــون ــدري ــا،
و فـقــا للنظرية ،إذا تمكنا من
ت ـص ـح ـي ــح هـ ـ ــذه ال ـم ـش ـك ــات،
فــإنـنــا ل ــن نـبـطــى الـشـيـخــوخــة
فحسب ،بل ستتحاشى أيضا
عديدة من األمراض المرتبطة
ب ـ ــا لـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـخ ـ ــو خ ـ ــة أو نـ ــؤ خـ ــر
ظهورها.
ف ــي ديـسـمـبــر  ،2021كشف
باحثون من جامعة األكاديمية
الصينية للعلوم University
of the Chinese Academy
 of Sciencesفي شنغهای أن
مــركـبــة طبيعية مــوجــودة في
ب ــذور الـعـنــب يـمـكــن أن يطيل
عمر فـئــران متقدمة فــي السن
بـنـسـبــة  9ف ــي الـمـئــة ويحسن

م ــن لـيــاقـتـهــا ال ـبــدن ـيــة أي ـضــا.
يـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــب ،ال ـم ـس ـم ــى
ال ـ ـبـ ــروس ـ ـيـ ــان ـ ـيـ ــديـ ــن (سـ ـ ـ ــي)1
 Procyanidin C1م ــن خــال
استهداف سمة مميزة أخرى
للشيخوخة تتمثل فــي تراكم
الخاليا المتعبة والمتهالكة
التي توصف بأنها «شائخة»
.Senescent
فــي س ـنــوات شـبــابـنــا ،يزيل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ـمـ ـن ــاع ــي ال ـخ ــاي ــا
الـ ـش ــائـ ـخ ــة م ـ ــن الـ ـجـ ـس ــم ق ـبــل
أن تـصـبــح سـبـبــا ف ــي ح ــدوث
مشكلة ،ولكن مــع تقدمنا في
العمر ،وتعثر جهازنا المناعي،
ت ـت ـجــول ه ــذه ال ـخــايــا وت ـفــرز
ج ــزيـ ـئ ــات ال ـت ـه ــاب ـي ــة تـصـيــب
األنـ ـسـ ـج ــة ال ـم ـح ـي ـط ــة .ي ـق ــول
م ـي ـن ــغ شـ ــو  Ming Xuا لـ ــذي
ي ــدرس الشيخوخة فــي مركز
الـشـيـخــوخــة ال ـتــابــع لجامعة
كــو ن ـي ـت ـي ـكــت University of

Connecticut›s Centre on
« :Ageingإ ن ـ ـهـ ــا ك ــا لـ ـن ــار فــي
ال ـه ـش ـي ــم ..إن ـه ــا خ ــاي ــا قليلة
ج ــدا ،ولـكــن لـهــا تــأثـيــرا كبيرا
جـ ــدا وم ــدم ــرا جـ ـ ــدا» .األدوي ـ ــة
الـتــي تبحث عــن هــذه الخاليا
ال ـشــائ ـخــة وت ـق ـت ـل ـهــا ،وت ـعــرف
ب ــاس ــم مـ ــدمـ ــرات الـشـيـخــوخــة
 ،Senolyticsه ـ ــي م ـ ــن ب ـيــن
الـ ـع ــاج ــات ال ـ ــواع ـ ــدة إلب ـط ــاء
الشيخوخة.
أظ ـ ـهـ ــر ش ـ ــو وزمـ ـ ـ ـ ـ ــاؤه أن ــه
ً
عندما تزرع أعدادا صغيرة من
الخاليا الشائخة في الفئران،
فإنها تجعلها تتقدم في العمر.
ثم عندما تعالج هذه الفئران،
ليس بالبروسيانيدين سيد،
ول ـ ـكـ ــن بـ ـم ــزي ــج م ـ ــن عـ ـق ــاري ــن
مختلفين للشيخوخة ،يجري
تدمير الخاليا المارقة وتصير
الفئران أكثر قــوة .فهي تطور
ع ـضــات أقـ ــوى وتـصـيــر أكـثــر
نـشــاطــا وتـعـيــش ف ـتــرة أط ــول.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون ع ـل ــى
النتائج نفسها لــدى الفئران
التي تقدمت في العمر بنمط
طبيعي.
هــذا األمــر الفــت ألن الفئران
تلقت األدويــة في وقت متأخر
جــدا مــن حياتها ،عندما كان

ع ـم ــره ــا ع ــامـ ـي ــن .يـ ـق ــول ش ــو:
«إنـهــا تـعــادل أن يـبــدأ شخص
العالج عندما يبلغ من العمر
 70أو  80عــامــا ،ثــم يمتد بعد
ذلك عمره الصحي من خمس
إلى ست سنوات» .ومن األمور
المشجعة أيضا أن هذه األدوية
م ـعــروفــة بــالـفـعــل بــأن ـهــا آمـنــة
ل ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـبـ ـش ــري .ي ـبــاع
الكرسيتين  ،Quercitinوهو
صبغة نباتية توجد في عديد
م ــن الـ ـف ــواك ــه وال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات،
كمكمل غذائي ،في حين جرت
الموافقة على استخدام دواء
داساتينيب  Dasatinibكعقار
لسرطان الدم.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر
بالتنسيق مع التقدم العلمي
للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

 %50من سكان العالم يعانون الصداع!
الدراسات تشير
إلى أن  %7من
سكان العالم
يعانون الصداع
النصفي

أشارت دراسة تم نشر نتائجها في مجلة الصداع واأللم
« »The Journal of Headache and Painإلى أن أكثر من
نصف سكان العالم يعانون من اضطراب صداع نشط.
وراجــع الباحثون المشاركون في الــدراســة نحو 357
مقالة نشرت بين عام  1961ونهاية عام  ،2020لتسليط
الـضــوء على مــدى انـتـشــار الـصــداع النصفي ،وأسـبــابــه،
بحسب «ميديكال إكسبريس».

شدة األلم
وتــوصــل الباحثون إلــى أن الـصــداع النصفي منتشر
في كل البلدان ،على الرغم من وجود اختالفات لطبيعته
وحــدتــه ،حـيــث يـعــانــي واح ــد مــن كــل ستة
أشخاص من الصداع ،وبعضهم قد يعاني
من صداع خفيف ،وآخر ال يتحمله من شدة
األل ــم ،وغـطــت الـمـقــاالت بـلــدانــا وف ـتــرات زمنية
مختلفة ،وتنوعت في مناهجها التحليلية ،من
أجل تحليل البيانات الستكشاف مدى انتشار
اضطرابات الصداع في جميع أنحاء العالم،
وكشفت بعض التحليالت أنه ما يقل قليال
عن  16في المئة من الناس حول العالم يعانون
من الصداع في أي يوم.

األكثر سيطرة
وفي حين أن العديد من الدراسات لم
تذكر أنواعا معينة من الـصــداع ،فإن
تلك المراجعة تشير إلى أن ما يقرب
م ــن  7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن س ـكــان الـعــالــم
يعانون من الصداع النصفي في أي
يــوم معين ،ومــا يقرب من  9في المئة
يعانون من صداع التوتر.
والنساء أكثر عرضة للصداع ،كما أب ــرزت المراجعة
أيضا أن حاالت اإلصابة بالصداع تتفاوت حسب الجنس،
حيث تعاني  17في المئة من النساء من الصداع النصفي،
مقارنة بـ 8.6في المئة من الرجال ،وكان الصداع لمدة 15
يوما أو أكثر في الشهر أكثر شيوعا أيضا لدى النساء.

ً
األكثر تضررا

كما وجــد الباحثون أن الـصــداع النصفي هو السبب
الرئيسي لصعوبة ممارسة النشاطات اليومية للذين
تقل أعمارهم عن  50عاما ،وتــزداد معه الكثير من اآلالم
الجسدية األخرى مع اقتراب سن التقاعد.
ويضيف الخبراء أن الصداع يمكن أن تكون له أسباب
متعددة ،مثل العوامل الوراثية ،واإلجهاد ،ومشاكل النوم
واإلفــراط في استخدام األدويــة .وأكــد الباحثون ضرورة
التوعية للوقاية من مشاكل الصداع ،مثل تناول األطعمة
الصحية ،ومـمــارســة األنـشـطــة الــريــاضـيــة ،واالبـتـعــاد
قــدر اإلمـكــان عن التوتر والضغوطات اليومية،
وتحسين جودة النوم.

الخبراء يوصون
بضرورة
االبتعاد عن
الضغوط النفسية أسباب مرضية
والعصبية وتجنب
وت ـش ـم ــل األسـ ـب ــاب
السهر للتخلص
المرضية ارتفاع أو
ان ـخ ـف ــاض ضغط
من الصداع
الـ ـ ـ ــدم ،وارت ـ ـفـ ــاع

مستوى سكر الجلوكوز بالدم ،والتهاب األذن الوسطى
والجلوكوما المياه الزرقاء ،واالضطرابات الهرمونية،
وخصوصا اضـطــراب مستويات هــرمــون الثيروكسين
الذي تفرزه الغدة الدرقية أو هرمون الكورتيزول الذي
تـفــرزه الـغــدة الكظرية ،تشنج أو الـتـهــاب عضالت
الرقبة ،األنيميا وأمــراض سوء التغذية ،الصداع
النصفي ،اإلمساك المزمن ،تسوس األسنان ،التهاب
الجيوب األنفية ،تعرض الــرأس لصدمة مباشرة،
كما في الحوادث المرورية أو عند ممارسة رياضة
ع ـن ـي ـف ــة ،الـ ـتـ ـه ــاب ال ـ ــدم ـ ــاغ أو
االلتهاب السحائي ،أورام
المخ.

كيف يمكن عالجه؟
ويعتمد عالج الصداع على إيجاد العامل المسبب،
ومن ثم العمل على عالجه ،كذلك ال مانع من تناول
العقاقير المسكنة (الباراسيتامول أو اإليبوبروفين)
دون إفراط .أيضا وعلى سياق متصل ينصح باتباع
بـعــض ا لـنـصــا ئــح وا لـتـعـلـيـمــات ا ل ـتــي تعتبر بمنزلة
التدابير العالجية والوقائية للصداع في نفس
ال ــوق ــت ،حـيــث تـشـتـمــل عـلــى ال ـحــرص على
اتـ ـب ــاع ن ـظ ــام غ ــذائ ــي م ـ ـتـ ــوازن ،وع ــدم
اإلف ـ ــراط ف ــي ت ـن ــاول األط ـع ـمــة ذات
مـ ـحـ ـت ــوى م ــرتـ ـف ــع مـ ـ ــن ال ـم ـل ــح

أو ال ـس ـك ــر ،م ــع اإلكـ ـث ــار م ــن شـ ــرب الـ ـم ــاء والـ ـح ــد من
تـنــاول الكافيين أو األ طـعـمــة المحفوظة ،واال بـتـعــاد
عــن الـضـغــوط النفسية والـعـصـبـيــة ،وتـجـنــب السهر
لساعات متأخرة من الليل ،مع الحرص على الحصول
على قسط كــاف مــن الـنــوم لـيــا ،ومـمــارســة الرياضة
واالبتعاد عن التدخين ،وعدم تناول أي دواء إال بعد
استشارة طبيب متخصص.

أنواع الصداع
وتشير التقديرات إ لــى و جــود أكثر مــن  150نوعا
م ـخ ـت ـل ـفــا م ــن الـ ـ ـص ـ ــداع ،وف ـ ــي ح ـي ــن ي ـش ـعــر ال ـب ـعــض
بالصداع لفترة قصيرة من الوقت ،فإن البعض اآلخر
سيظل يعاني منه بين الحين واآل خــر بقية حياته،
وإذا كنت تعاني من صــداع مزمن أو صــداع نصفي،
فإن األمر يستحق الذهاب إلى الطبيب لمعرفة ما إذا
كان بإمكانه المساعدة في عالج األعــراض ،لكن هذا
ال يعني عادة وجود عالمات لحالة صحية خطيرة.
ومع ذلك ،تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية
( )NHSإنــه «إذا كنت تعاني مــن صــداع ولــديــك أيضا
مشاكل مفاجئة في تذكر األشياء أو التحدث ،وفقدان
الرؤية ،والشعور بالنعاس أو االرتباك ،وارتفاع درجة
ال ـح ــرارة وأع ـ ــراض ال ـت ـهــاب الـسـحــايــا أو ب ــدأ بـيــاض
عينك يتحول إلى اللون األحمر ،فيجب عليك االتصال
بالطوارئ».
ويـ ـمـ ـك ــن عـ ـ ــاج م ـع ـظ ــم حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـصـ ــداع
ُ
بمسكنات األلم التي تصرف دون وصفة
طبية ،إ لــى جانت شــرب الكثير من الماء
والراحة.

صداع التوتر
هـ ــذه ال ـح ــال ــة ه ــي أك ـث ــر أنـ ـ ــواع ال ـ ـصـ ــداع ش ـيــوعــا،
وف ــي الـغــالــب تـكــون نــاتـجــة عــن اإلج ـهــاد أو الـجـفــاف
أو إج ـهــاد الـعـيــن أو حـتــى ال ـجــوع ،وع ــادة يمكنك
عالجها بشكل فعال باستخدام اإليبوبروفين
أو الباراسيتامول ،والتي تعمل عن طريق وقف
إنتاج موانع األلم التي تسمى البروستاجالندين.
ومع ذلك ،إذا كنت تعاني باستمرار من صداع التوتر،
ف ـقــد ي ـكــون م ــن ال ـج ـيــد زي ـ ــارة الـطـبـيــب أو أخـصــائــي
العيون لمعرفة سبب هذا الصداع.

مسك وعنبر

١٨
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الحملي :بعض أعمالي تعكس إسقاطات سياسية محلية
«أقتدي بفن إيفازوفسكي وماغريت وفرازيتا ...وأطمح في نيل جائزة الدولة»
معهد الفنون التشكيلية األهلي للتدريب،
بدايته كانت في ً
ومن ثم أصبح مدرسا فيه .يعتمد على الواقعية والرمزية في
إيصال رسائله للجمهور ،التي ال تخلو من إسقاطات سياسية
محلية ،ويرى في الفن وسيلة نادرة للتعبير ،وله قيمة كبيرة
لدى المجتمعات التي تقدره وتبحث عنه ...هذا بعض مما
قاله الفنان التشكيلي الشاب نواف الحملي لـ«الجريدة» ،وفيما
يلي تفاصيل اللقاء:
مظفر عبدالله

تقويم الحركة
التشكيلية
يفتقد النقد
المهني وما
ُيقدم مجرد آراء
عابرة

• كـيــف كــانــت ب ــداي ــة الـفـنــان
نـ ـ ـ ــواف ال ـح ـم ـل ــي ف ـ ــي ال ـم ـج ــال
التشكيلي؟
 ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة ك ــان ــتعند انضمامي لمعهد الفنون
التشكيلية األهلي للتدريب في
أوائـ ــل األل ـف ـيــة ال ـجــديــدة ،حيث
ت ـت ـل ـمــذت ع ـلــى أيـ ـ ــادي أس ــات ــذة
متمكنين ،ودأب ــت على تطوير
ذات ـ ــي وم ـس ـت ــواي بــالـمـمــارســة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــراءة والـ ـتـ ـم ــري ــن إلـ ـ ــى أن
اخ ـتــارنــي الـمـعـهــد ألكـ ــون أحــد
أعـ ـض ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس فـيــه.
واسـ ـتـ ـم ــر ذل ـ ــك ب ـض ــع س ـن ــوات
تمكنت خاللها من تكوين هوية
فنية لي وأسلوب خاص يعكس
ميولي الفنية.
• م ـ ــا خـ ـص ــائ ــص أس ـل ــوب ــك
الفني وتوجهاته؟
 أسـ ـ ـل ـ ــوب ـ ــي يـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـل ــىال ــواق ـع ـي ــة فــائ ـقــة ال ــدق ــة ،كــذلــك
عـلــى ال ـف ـكــرة ،وتــوظـيـفـهـمــا في
أعمال سريالية ورمزية تعكس
قـضــايــا اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة
ً
غــالـبــا ،وأخ ــرى تعنى بالتراث
الكويتي األصيل ،لكني أحرص
على تقديمه بطرق غير تقليدية
ً
غالبا.
• ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـجـ ــد تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
ل ــوح ــات ــك مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـم ـه ــور

المتذوق ،وهل أنت مع الغموض
أم اإليضاح والمباشرة؟
 يـتـفــاعــل الـجـمـهــور ب ــردودأفـ ـع ــال ع ـف ــوي ــة وصـ ــادقـ ــة عـنــد
ع ــرض أعـمــالــي فــي الـمـعــارض،
وبـ ـ ــاألخـ ـ ــص تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي تـمــس
قـ ـض ــاي ــا م ـح ـل ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة،
ألنها تعكس ما تعانيه شريحة
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وي ـت ــم
الـ ــربـ ــط ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن ت ـج ــارب
المتلقي الشخصية فــي أغلب
األح ـ ـيـ ــان ،ل ــذل ــك ي ـك ــون تفسير
ً
هــذه األع ـمــال مبنيا على واقــع
تأثر بــه المتلقي والـفـنــان على
حـ ــد سـ ـ ـ ــواء ،ك ـم ــا أن ـ ــي أحـ ــرص
على إيصال الفكرة بشكل شبه
ً
ً
مباشر ،فـنــادرا مــا أتــرك مجاال
للتكهنات العشوائية التي قد
ت ـض ـلــل الـمـتـلـقــي وت ـش ـت ـتــه عن
الفكرة الرئيسية المطروحة.
ً
• هل ترى في الرسم طريقا
م ــن ن ــوع م ــا لـتــوثـيــق مــذكــراتــك
الشخصية ،إن جاز التعبير؟
 الـ ـف ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي م ــن أه ــموس ــائ ــل ال ـتــوث ـيــق ف ــي ال ـعــالــم،
لــذلــك نـجــد أن ال ـف ـنــان يـحــرص
ع ـلــى اس ـت ـغــال مــوهـبـتــه وفـنــه
فــي توثيق مذكراته أو مواقفه
الشخصية تجاه قضية ما وما
ي ـجــول ف ــي خ ــاط ــره ومـخـيـلـتــه،
فالفن وسيلة نادرة للتعبير وله
قيمة كـبـيــرة لــدى المجتمعات
التي تقدره وتبحث عنه ،ومن
نعم الله على الفنان بأنه يرى
م ـ ــاي ـ ــدور فـ ــي م ـخ ـي ـل ـتــه نـصــب
عينيه بما رسمت يداه.
• لوحظ على بعض أعمالك
الفنية إسقاطات على األوضاع
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ف ـك ـيــف ت ـ ــرى عــاقــة
الفنان بالوسط الذي يعيشه ؟
وكيف يجب التفاعل معه ؟
 -ال ـف ــن ال ـ ـصـ ــادق ه ــو ال ــذي

نواف الحملي

ً
يحاكي الــواقــع ويـكــون منوطا
بــه ،فالفنان يتأثر بما يمر به
من أوضــاع وتجارب فهو جزء
اليتجزأ من مجتمعه ،لذلك نجد
المصداقية في تلك األعمال التي
تعبر عن واقــع الحال وتناقش
األم ـ ـ ــور ال ـس ـل ـب ـيــة واإلي ـج ــاب ـي ــة
ك ـ ــذل ـ ــك ،فـ ـ ــاألولـ ـ ــى ه ـ ــي الـ ــدافـ ــع
واألخيرة هي األمل.
ً
• هل تعتبر نفسك موهوبا
أم ص ـ ــاح ـ ــب خـ ـ ـب ـ ــرة فـ ـ ــي ال ـف ــن
التشكيلي؟
 أمتلك الموهبة واألس ــاساألك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــدع ـم ـه ــا
ً
وينميها أيضا ،فالموهبة ركيزة
أساسية للتميز ولكنها تصبح
مقيدة ومـحــدودة إذا لم ننمها
بالدراسة األكاديمية والممارسة
والـ ـتـ ـج ــرب ــة ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا تـصـنــع
ال ـفــارق بـيــن فـنــان وآخ ــر ،فغير
ً
الموهوب غالبا ما يكون ذا تقدم
وتطور محدودين يوازيان قدر
إم ـكــان ـيــاتــه ،أم ــا ال ـمــوهــوب فال
ح ــدود لـمــا قــد يـصــل إلـيــه فهي
مـلـكــة يعطيها ا ل ـلــه لـمــن يشاء
وعلى من يمتلكها أن يرعاها.
• من هم قدوتك من الفنانين؟
ً
 -يعجبني عــا لـمـيــا ا لـفـنــان

عمهم /بالع البيزة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي ريـ ـنـ ـي ــه م ــاغ ــري ــت
لرمزيته وإسقاطاته السياسية
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ،وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي آيـ ـڤ ــان
آ يـڤــازو فـسـكــي لتعلقه بالبحر
فـ ـه ــو شـ ـغ ــف مـ ـشـ ـت ــرك ب ـي ـن ـنــا،
واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــران ـ ــك ف ــرازيـ ـت ــا
لـمــوهـبـتــه غ ـيــر الـمـسـبــوقــة في
الرسم من الخيال دون االعتماد
على أي مراجع.
• ه ــل ت ـل ـق ـيــت ج ــوائ ــز عـلــى
أعمالك؟ ومن أي الجهات؟
 حصلت ولـلــه الـحـمــد علىال ـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز المحلية
مـنـهــا ج ــائ ــزة «ث ـم ـيــن ال ـكــويــت»
كأفضل فنان تشكيلي كويتي
ل ـس ـنــة  ،٢٠١٤وجـ ــوائـ ــز أخ ــرى
م ـت ـعــددة ف ــي م ـهــرجــان الـقــريــن
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ومـ ـ ـع ـ ــرض «ال ــربـ ـي ــع
التشكيلي» ومعرض «الشباب»
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ك ـ ـمـ ــا تــم
اختياري من موسوعة « كنوز

الباراشوت

التنمية إلى أين؟

م ـخ ـف ـي ــة» األمـ ـي ــركـ ـي ــة وعـ ــرض
أعـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي فـ ـيـ ـه ــا ك ـ ــأح ـ ــد أبـ ـ ــرز
الفنانين الشباب وكنت العربي
الوحيد الذي شملته الموسوعة
ولله الحمد ،وأطمح لنيل جائزة
الدولة التشجيعية في الفنون
وجــوائــز اخ ــرى خ ــارج الكويت
بإذن الله.

• تفتقد الحركة التشكيلية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـحــركــة ن ـقــد مهنية
وعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـكـ ـي ــف يـ ــؤثـ ــر ذل ــك
عـلــى مـسـتــوى الـفــن التشكيلي
الكويتي؟
 الشك أن الساحة التشكيليةت ـف ـت ـق ــد الـ ـنـ ـق ــاد األك ــادي ـم ـي ـي ــن
ول ـل ـن ـقــد ال ـب ـن ــاء خ ــاص ــة ،لــذلــك
ً
نـجــد أن أغ ـلــب مــا يـسـمــى نـقــدا
ه ـ ــذه األيـ ـ ـ ــام م ــاه ــو إال تـعـبـيــر
ع ــن ال ـ ـ ــرأي ال ـش ـخ ـصــي لـلـنــاقــد
ومـيــولــه الـفـنـيــة ت ـجــاه األع ـمــال
و عــا قــا تــه بالفنانين أنفسهم،
ف ــاألغ ـل ـب ـي ــة ال يـ ـق ــدم م ــا ي ـثــري
الحركة التشكيلية أو ما يساهم
في تقويم وإرشــاد الفنان لذلك
فهو مجرد رأي عابر ال يستند
إلى أسس أو معايير أكاديمية
م ــدروس ــة ت ـصــب ف ــي مصلحة
ال ـف ـن ــان ـي ــن وال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـلــي
ً
الكويتي عموما.

«طمباخية» العلي في دبي خالل عيد األضحى العقل :أجهز لفيلم جديد مع الحملي
●

ً ً
مسرحية « »ABCD3حققت نجاحا كبيرا

فضة المعيلي

أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان طـ ـ ـ ــارق ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،ع ـبــر
حـســابــه عـلــى أحــد مــواقــع الـتــواصــل ،أن
مسرحية «طمباخية» ستقدم عروضها
ضمن فعاليات عيد األ ضـحــى فــي دبي
يومي  11و 12يوليو ،على مسرح دبي
أوبرا ،وتتناول المسرحية أحداثها في
قالب اجتماعي ،وتتطرق إلى كواليس
الــريــاضــة وك ــرة ال ـقــدم والـمـشــاكــل الـتــي
تواجه المدربين والمحترفين.
والمسرحية تأليف نهار الضويحي،
وإ خ ــراج عبدالله البصيري ،ويتصدى
لبطولتها الفنان طارق العلي ،بجانب
أحمد الفرج ،سعود الشويعي ،ضاري
عبدالرضا ،غادة الزدجالي ،أمير مطر،
ن ــاص ــر ال ـ ـ ــدوب ،أحـ ـم ــد الـ ـتـ ـم ــار ،مـحـمــد
الوزير ،عبدالله البصيري ،وغيرهم.

حريم طارق
يـ ــذ كـ ــر أن م ـس ـل ـس ــل « ح ـ ــر ي ـ ــم طـ ـ ــارق»
يـعــرض حــالـيــا عـبــر شــاشــة ام بــي ســي،
ويـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ك ــومـ ـي ــدي،
وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول قـ ـص ــة ط ـ ـ ــارق ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك
سلسلة من معارض السيارات الفخمة

●

ملصق المسرحية
فـ ــي ع ـ ــدة م ـ ـ ــدن ،وبـ ـج ــان ــب كـ ــل ف ــرع
لــديــه زوج ــة ت ـظــن أن ـهــا الــوح ـيــدة
ف ــي ح ـيــا تــه ،وال ت ـع ــرف أي مــن
زوجاته أنه متزوج عليها ثالث
سيدات أخريات.
وتـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات
الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـ ـنـ ــد اكـ ـتـ ـش ــاف
زوج ـت ــه ري ـمــا ارت ـبــاطــه
مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــذيـ ـ ـع ـ ــة
مـيـســا ،وت ـحــاول
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا
دف ـ ـ ـ ــع ط ـ ـ ـ ـ ــارق إل ـ ــى
االن ـف ـص ــال ع ــن األخـ ــرى،
إ ل ــى أن تكتشفا زوا ج ــه من
أخ ــريـ ـي ــن ،وال ـم ـس ـل ـس ــل مــن

إ خــراج محمود ا لــدوا يـمــة ،وبطولة
طـ ــارق ال ـع ـلــي ،خــالــد الـعـجـيــرب،
غ ــري ــس ق ـب ـي ـلــي ،م ـي ـثــا م ـح ـمــد،
كــابـتــن ري ـم ــا ،ران ــا الـشــافـعــي،
وبمشاركة عدد من الضيوف،
مـ ـنـ ـه ــم م ـ ـن ـ ـصـ ــور الـ ـفـ ـيـ ـل ــي،
ع ـ ـ ـ ــادل الـ ـ ــزهـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـلــي
الدويان ،عبدالله بهمن،
ح ـ ـسـ ــن ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع،
يـ ـ ـ ــارا الـ ـ ــدوالنـ ـ ــي،
وآخرين.

طارق العلي

فضة المعيلي

ذكـ ــر ال ـف ـن ــان ع ـبــدالــرح ـمــن
العقل أن مسرحية «»ABCD 3
مستمرة في تقديم عروضها
ل ـل ـج ـم ـهــور ع ـل ــى م ـس ــرح دار
ال ـم ـه ــن ال ـط ـب ـيــة بــال ـجــابــريــة
حـ ـت ــى بـ ـع ــد عـ ـي ــد األض ـ ـحـ ــى،
وه ـ ــي م ــن ت ــأل ـي ـف ــه ،وإخـ ـ ــراج
م ـح ـمــد ال ـح ـم ـل ــي ،وب ـطــول ـتــه
إ لــى جــا نــب الفنانين سماح،
أحالم حسن ،شعبان عباس،
س ـ ـل ـ ـطـ ــان ال ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــان ،س ــدي ــن
الزيادي ،سالم المفتاح ،أرين
الزيادي ،وغيرهم.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــل أن
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ح ـق ـق ــت أص ـ ــداء
وس ـ ــط حـ ـض ــور ج ـم ــاه ـي ــري،
مـ ـ ــؤ كـ ـ ــدا أن مـ ـ ـس ـ ــرح ا لـ ـطـ ـف ــل
ي ـجــب أن ي ـش ـت ـمــل ع ـلــى عــدة
ج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة،
والتعليم ،ويتضمن التهذيب
واألخ ــاق ـي ــات ،والـكــومـيــديــا،

عبد الرحمن العقل

وشو ،وأغاني« ،ويحتاج إلى
أشخاص تفهم له».

فيلم جديد
وعـ ـ ــن أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
أوضـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـق ــل أن ـ ـ ــه ي ـ ــدرس
حاليا أ عـمــاال درا مـيــة ،وعلى

ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،ق ــال
إن ل ــد ي ــه ف ـي ـل ـمــا م ــع ا ل ـف ـن ــان
والـ ـمـ ـخ ــرج م ـح ـم ــد ال ـح ـم ـلــي
ي ـ ـقـ ــومـ ــون ب ــال ـت ـح ـض ـي ــر ل ــه،
بعد أن حصد فيلم أو سـكــار
الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي ف ـئــة
األف ـ ـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـطــوي ـلــة
لـمـهــر جــان ا لـكــو يــت للسينما
الجديدة في دورته الثانية.
ا ل ـج ــد ي ــر ب ــا ل ــذ ك ــر أن قـصــة
«أوسـ ـك ــار» ت ــدور ح ــول فـنــان
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ـ ـ ــه ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ ط ـ ــوي ـ ــل،
وحاصل على جوائز عديدة
فـ ـ ــي م ـ ـس ـ ـيـ ــرتـ ــه ،ي ـ ــذه ـ ــب ف ــي
مـقــابـلــة صـحــافـيــة م ــع شــابــة
معجبة بــه ،ويبدأ استرجاع
الذكريات فتظهر العديد من
األسـ ــرار ال ـغــام ـضــة ،والـفـيـلــم
مـ ـ ـ ــن ت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف هـ ـ ـي ـ ــا أحـ ـ ـم ـ ــد،
وبطولة الفنان عبدالرحمن
الـ ـعـ ـق ــل ،وشـ ـيـ ـم ــاء س ـل ـي ـمــان،
وعصام الكاظمي ،ومجموعة
من الفنانين.

القفاص أجرى عملية جراحية في األمعاء
بمستشفى جابر
ي ــرق ــد ال ـف ـن ــان عـبــدالـمـحـســن
الـقـفــاص فــي مستشفى جــابــر،
بسبب تعرضه لوعكة صحية
تطلبت دخوله المستشفى.
«ال ـجــريــدة» بــدورهــا اتصلت
ع ـل ــى الـ ـقـ ـف ــاص ل ـت ـط ـم ـئــن عـلــى
صحته ،حيث أوضح أنه عانى
مــن ان ـســداد فــي األم ـعــاء تطلب
إجراء عملية جراحية ،وتكللت
بالنجاح ،ومن المحتمل خروجه
من المستشفى الثالثاء المقبل.
وقـ ــد ت ـف ــاع ــل عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن والـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن مــع

صـ ـ ــورة الـ ـقـ ـف ــاص ،وتـ ـمـ ـن ــوا لــه
ال ـش ـفــاء ال ـعــاجــل ،ومـنـهــم داود
ح ـس ـيــن ،هـ ــدى ح ـس ـيــن ،نــاصــر
ال ـ ــدوس ـ ــري ،ه ـي ــا ع ـب ــدال ـس ــام،
هبة الــدري ،ريم ارحمه ،أسامة
ا لـمــز يـعــل ،عبدالمحسن النمر،
ف ــوز ال ـش ـطــي ،فــاطـمــة الـطـبــاخ،
عبدالله التركماني.
وأسـ ـ ــرة «الـ ـج ــري ــدة» تتمنى
للقفاص دوام الصحة وموفور
العافية.
عبدالمحسن القفاص

رحيل هشام هنيدي عقب مشوار حافل بالتميز
توفي الفنان األردني هشام هنيدي عن عمر
ً
يـنــاهــز  76عــامــا أم ـضــاهــا فــي خــدمــة الــدرامــا
األردنية ،واشتهر الراحل بدقة اختياراته ،ولذلك
حصد التميز في مشوار فني ممتد.
وقالت وزارة الثقافة األردنية ،في بيان ،إن
الراحل حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية
وبدوية وكوميدية واجتماعية معاصرة ،فضال
عــن تـمـيــزه فــي تـقــديــم أع ـمــال إذاع ـي ــة بصوته
المميز.
كما نعته الهيئة العربية للمسرح ونقابة
الفنانين األردنـيـيــن ،ومجموعة مــن الفنانين
األردنـيـيــن عبر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي
منهم أشــرف طلفاح وزهير النوباني وحسن
أبــو شعيرة وهـشــام حـمــادة ونـجــاء عبد الله
وديانا كرزون وغيرهم.
يــذكــر أن هـنـيــدي ت ـخــرج فــي كـلـيــة الـحـقــوق
ب ـجــام ـعــة ال ـق ــاه ــرة عـ ــام  ،1969ث ــم ات ـج ــه إلــى

دراســة الفنون ،حيث حصل على الماجستير
في اإلخراج السينمائي من موسكو عام .1980
وبدأ الراحل مشواره الفني في الستينيات
من القرن الماضي ،حيث قدم العديد من األعمال
التاريخية والدرامية والبدوية مثل« :مقامات
الحريري» ،و«ساري» ،و«نمر بن عدوان»،و«آخر
أيام اليمامة» ،و«األخــرس والقالدة الخشبية»،
و«أب ــوجـ ـعـ ـف ــر الـ ـمـ ـنـ ـص ــور» ،و«صـ ـق ــر ق ــري ــش»،
و«ال ــدرب الـطــويــل» ،كما شــارك فــي عــدة أعمال
مسرحية منها «قـنــس بــن شـعـفــاط» و«العنب
ال ـ ـحـ ــامـ ــض» ،وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز أدواره ال ـتــاري ـخ ـيــة
ش ـخ ـص ـي ــة سـ ـعـ ـي ــد ب ـ ــن جـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
«الحجاج» .كما شــارك في العديد من األعمال
اإلذاعية الناجحة حيث كان يتمتع بصوت آسر.
وحصل هنيدي على جائزة مهرجان المسرح
التابعة لوزارة الثقافة األردنية عام .2006

هشام هنيدي

سلة أخبار
ياسمين صبري تغادر
«الشادر»

اعتذرت الفنانة ياسمين
صبري بشكل مفاجئ عن
بطولة مسلسل «الشادر»،
الذي كان يفترض أن تقوم
ببطولته مع المخرج
سامح عبدالعزيز ،وينتمي
إلى دراما الـ 15حلقة،
ويشارك في بطولته وفاء
عامر وأشرف عبدالباقي.
وجاء اعتذار ياسمين
قبل وقت قصير من بداية
تصوير العمل ،بالرغم من
حديثها اإليجابي عنه في
الفترة الماضية ،ورهانها
على التجربة التي تعود
من خاللها للتمثيل بعد
غياب أكثر من عامين.
مشروع المسلسل،
المفترض عرضه
على إحدى المنصات
اإللكترونية قبل نهاية
العام ،سيواصله المخرج
سامح عبدالعزيز ،لكن
مع ممثلة أخرى ،خاصة
أن فريق المسلسل قطع
شوطا كبيرا بالتحضيرات
في الفترة الماضية.

شيماء سيف تعود للتصوير
عقب تدخل السبكي

يسعى المنتج محمد
السبكي إلى مصالحة
الفنانة شيماء سيف ،بعد
خالفها مع أحد مديري
اإلنتاج بفيلمها الجديد
«صحراوي صحراوي»،
حيث غادرت شيماء موقع
التصوير مما تسبب في
إلغاء مشاهدها بهذا اليوم.
وقد تطور الخالف إلى
اشتباك لفظي بالكواليس،
في وقت يتبقى لشيماء
عدد من المشاهد الرئيسية
في الفيلم المفترض عرضه
خالل موسم الصيف،
ويشارك في بطولته محمود
حميدة وسيد رجب،
وينتمي إلى نوعية األفالم
الكوميدية االجتماعية.
ويفترض أن تستأنف
شيماء تصوير دورها خالل
األيام المقبلة ،في مواقع
التصوير المتبقية للعمل
بالمشاهد الخارجية ،علما
أن المخرج وائل إحسان
يباشر حاليا مونتاج ما
جرى تصويره خالل الفترة
الماضية ،ليكون العمل
جاهزا للعرض في أقرب
وقت.

كتاب يركز على مشوار
دنيا سمير غانم

تصدر إدارة مهرجان
اإلسكندرية السينمائي
لدول البحر المتوسط
كتابا احتفاليا بمسيرة
الفنانة دنيا سمير غانم،
بمناسبة تكريمها في
الدورة الثامنة والثالثين
من المهرجان التي تقام من
 5إلى  10أكتوبر المقبل.
ووافقت دنيا على تكريمها
عن مسيرتها الفنية
بالدورة التي تحمل اسم
الفنان محمود حميدة،
فيما ستتسلم جائزتها
خالل حفل افتتاح
المهرجان الذي سيقام
باإلسكندرية ،بحضور
عدد من صناع السينما،
وسيرافقها زوجها
اإلعالمي رامي رضوان
وشقيقتها إيمي.
ويتضمن الكتاب مسيرة
دنيا الفنية ،وبدايتها في
السينما والتلفزيون ،وما
قدمته على مدار أكثر من
 15عاما بالوسط الفني،
ودور عائلتها في حياتها،
علما أنها تنتظر عرض
أولى بطوالتها السينمائية
«تسليم أهالي» خالل
موسم عيد األضحى.
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دوليات
هل يطلب الخليج من واشنطن ضمه للمظلة النووية؟
بن سلمان يناقش « 3محاور» خالل زيارة للقاهرة وعاهل البحرين يلتقي السيسي في إطار التنسيق لـ «قمة جدة»

بايدن يقع عن الدراجة أمس في ديالوير (أ ف ب)

حذر خبراء من أن تطوير
إيران ألسلحة ذرية سيدخل
المنطقة في سباق تسلح ذري
وسط تساؤالت حول إمكانية
طلب دول مجلس التعاون
من واشنطن ضمها لمظلتها
النووية خالل زيارة الرئيس
األميركي جو بايدن المرتقبة
للمنطقة ،في حين وصفت
طهران التقرير عن بناء أنفاق
نووية حصينة في نطنز بـ
«الدعاية اإلسرائيلية».

أبلغنا
الوكالة
الدولية بنقل
منشأة تساي
كرج إلى نطنز

الوكالة الذرية
اإليرانية

غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ك ـ ـ ـشـ ـ ــف م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة
واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن إي ـ ــران تـحـفــر
شبكة أنفاق واسعة جنوب منشأة
«نطنز» النووية ،فيما يعتقدون
أنه أكبر جهد تبذله طهران حتى
اآلن لبناء منشآت ذرية جديدة في
أعماق الجبال تستطيع الصمود
أمام الهجوم بالقنابل والهجمات
اإللكترونية في ظل تعثر جهود
إح ـيــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي ،تـســاءل
خـ ـب ــراء ع ــن اح ـت ـم ــال ط ـل ــب دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ضمها لمظلتها النووية،
قبيل الــزيــارة المرتقبة للرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن للمنطقة
والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـم ــن ح ـ ـضـ ــور ق ـمــة
خليجة بمشاركة زعماء عرب.
ً
ونشر موقع «ارم نيوز» تقريرا
ن ـقــل ف ـيــه ع ــن خـ ـب ــراء ومـحـلـلـيــن
س ـي ــاس ـي ـي ــن تـ ـح ــذي ــره ــم مـ ــن أن
ت ـط ــوي ــر إي ـ ـ ــران أس ـل ـح ــة ن ــووي ــة،
سيدخل المنطقة في سباق تسلح
نــووي معتبرين أن «تباطؤ دول
الخليج في بناء قدراتها النووية
لمجابهة الخطر اإليراني ،يعني
الخضوع لتهديد طهران بجميع
تداعياته».
ونقل التقرير عن رئيس مركز
الخليج لألبحاث عبدالعزيز بن
ً
ص ـقــر ،أن «ه ـن ــاك ت ـه ــدي ــدا ل ــدول
ً
الخليج» إذا طورت إيران سالحا
ً
ً
ن ــووي ــا ،مـضـيـفــا إن «مــواجـهـتــه
تتم إمــا ببناء قــدراتــك الخاصة،
أو االس ـت ـخــدام الـمـشـتــرك ،أو أن
تطلب المظلة النووية ،أو أن تقبل
التهديد وعليك أن تتحمل جميع
تداعياته».
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن مـ ــن خـ ـي ــارات
م ــواجـ ـه ــة ذلـ ـ ــك« ،إيـ ـ ـج ـ ــاد مـظـلــة
نووية متكاملة مثل المظلة التي
وف ــرت ـه ــا أم ـي ــرك ــا ألل ـم ــان ـيــا بـعــد
الحرب العالمية الثانية» ،أو من

خالل االستخدام المشترك بمعنى
«الـ ــذهـ ــاب ل ــدول ــة لــدي ـهــا رؤوس
ن ــووي ــة لـيـكــون بـيـنـنــا اسـتـخــدام
مشترك للسالح النووي ال يتم إال
بإذن الدولة األخرى».
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع أن ت ـ ـش ـ ـمـ ــل زي ـ ـ ـ ــارة
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـمــرت ـق ـبــة
للمنطقة «مناقشة ملفين اثنين
أساسيين ،وهـمــا الملف األمني
بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ت ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــاتـ ــه ،ب ـم ـع ـن ــى
التهديد اإليراني والدعم اإليراني
ل ـل ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة،
وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــداتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـصـ ــاروخ ـ ـيـ ــة
والـطــائــرات المسيرة ،أمــا الملف
الـثــانــي فـسـيـكــون مـلــف الـطــاقــة»،
ل ـك ـن ــه اس ـت ـب ـع ــد طـ ـل ــب ال ـخ ـل ـيــج
االن ـض ـمــام إل ــى ال ـغ ـطــاء ال ـنــووي
األميركي.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال أسـ ـت ــاذ اإلع ـ ــام
بجامعة الملك سعود والمحلل
السياسي ،علي دبكل العنزي ،إن
«حـصــول الجمهورية اإلسالمية
على السالح النووي سينتج عنه
سباق تسلح ليس على مستوى

الخليج فحسب ،بل على مستوى
المنطقة لردع األطماع اإليرانية».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أك ـ ــد األك ــادي ـم ــي
وال ـب ــاح ــث ال ـس ـيــاســي الـكــويـتــي
عــايــد ال ـم ـنــاع ،أن وج ــود الخطر
ي ـس ـتــوجــب إيـ ـج ــاد رادع« ،ه ــذه
معادلة بسيطة وليست غريبة»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :اآلن لـ ــم يـ ـع ــد ه ـن ــاك
صعوبات في بناء قدرات نووية
مثل الـصـعــوبــات الـتــي كــانــت في
السابق… العلماء متوافرون ولم
ً
يـعــد استقطابهم يشكل عــا ئـقــا ،
وذل ــك حـتــى تـجـهــز لـبـنــاء علماء
مـحـلـيـيــن» .واس ـت ـب ـعــد أن «تـهـتــم
اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة ا لـمـنـشـغـلــة
بــالـصــراع فــي أوكــرانـيــا بمطالب
ض ـ ـ ــم دول ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـل ـم ـظ ـل ــة
النووية».

تحضيرات إقليمية
ويــأتــي ذل ــك فــي وق ــت يستعد
ول ـ ــي ال ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي األم ـي ــر
م ـح ـم ــد ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ل ــان ـط ــاق

ب ـجــولــة إقـلـيـم ـيــة يـسـتـهـلـهــا من
مصر وتشمل األردن وتركيا.
ويـتــوقــع أن ي ـقــوم بــن سلمان
بتنسيق المواقف بشأن القضايا
الثنائية والدولية المشتركة مع
ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي والعاهل األردني الملك
عبدالله الثاني قبل مشاركتهما
فــي الـقـمــة المرتقبة مــع الرئيس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــررة ف ـ ــي ج ــدة
منتصف يوليو المقبل.
ً
ويحل بن سلمان ضيفا على
ً
الرئيس الـمـصــري ،غ ــدا االثنين،
فــي أول زيـ ــارة رسـمـيــة لـلـقــاهــرة
م ـن ــذ نــوف ـم ـبــر  ،2018وي ـتــوجــه
بعدها إلى عمان ،ثم أنقرة والتي
سيزورها األربعاء المقبل.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر رف ـ ـي ـ ـعـ ــة
المستوى ل ـ «الـجــريــدة» إن القمة
الـمـصــريــة  -الـسـعــوديــة ستشمل
اس ـت ـع ــراض ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
بين البلدين ،واألوضاع اإلقليمية
ً
وملفاتها المشتعلة ،فـضــا عن
مناقشة الملف النووي اإليراني،

اإلسرائيليون سجناء داخل فنادقهم في تركيا

صاروخ غزة رسالة إيرانية أم ّرد على جنين؟
حذر مسؤولون إسرائيليون من محاوالت «عمالء إيرانيين» تنفيذ
ً
هجمات انتقامية على مواطنين إسرائيليين في تركيا ،وخصوصا
إسطنبول خالل عطلة نهاية األسبوع ،السبت واألحد بـ «أي ثمن».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» ،أمس األول ،عن المسؤولين
األمنيين مطالبتهم لجميع مواطنيهم بمغادرة تركيا على الفور .وحذر
المسؤولون من تسلل القوات اإليرانية إلى المطاعم وأماكن الترفيه
والفنادق التي يعيش فيها مواطنون إسرائيليون في إسطنبول من
أجل اختطافهم أو قتلهم ،وحثوا المواطنين اإلسرائيليين الذين لم
يتمكنوا من مغادرة تركيا على عدم البقاء خارج الفندق وإغالق أبواب
غرفهم وعدم الخروج.

في السياق ،شن الطيران الحربي اإلسرائيلي ضربات على مواقع في
قطاع غزة بعد إطالق صاروخ من القطاع الفلسطيني الخاضع لسيطرة
حركة «حماس» ،على الدولة العبرية دون تسجيل خسائر بشرية.
ويــأتــي التصعيد الـمـحــدود بعد شـهــور مــن ال ـهــدوء النسبي في
المنطقة ووســط تصاعد لحدة «حــرب الـظــل» بين إسرائيل وإيــران
التي تعهدت باالنتقام بعد تلقيها سلسلة ضربات تضمنت اغتيال
علماء وخبراء خالل األسابيع الماضية ،مما أثار تساؤالت إذا كانت
هناك رسالة إيرانية لتل أبيب .في هذه األثناء قدرت مصادر أمنية
ً
إسرائيلية أن يكون الصاروخ ردا على اغتيال اسرائيل  3ناشطين
في جنين الجمعة.

واشنطن تحذر من «استفزازات» روسية
قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة في سورية

ً
«قسد» تقاوم ضغوطا لدمجها في الجيش السوري
وسط التوترات العالية بسبب حرب
أوكرانيا وجهود واشنطن وحلفائها
ّ
تتحو ل سورية
لهزيمة موسكو ،قــد
م ــن جــديــد إل ــى ســاحــة مــواج ـهــة بين
الواليات المتحدة وروسيا ،مع تزايد
المؤشرات على إمكانية وقوع صدام
مباشر بين أكبر قوتين عسكريتين
في العالم.
وات ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون ع ـس ـك ــري ــون
أمـيــركـيــون ال ـقــوات الــروسـيــة باتخاذ
«خـ ـط ــوات اس ـت ـف ــزازي ــة» ف ــي س ــوري ــة،
م ـح ــذري ــن م ــن أن سـ ــوء ال ـت ـق ــدي ــر قــد
يتصاعد إلى صراع غير مقصود مع
القوات األميركية.
وتـحــدث العسكريون األميركيون
عــن نـشــر روس ـيــا مقاتلتين مــن نــوع
«ســو  »34في منطقة عمليات القوات
األميركية ضد تنظيم «داعش» شمال
ً
شرق سورية ،وتحديدا في موقع كانت
تالحق فيه على صانع قنابل للتنظيم،
وسحبتهما بعد توجه مقاتالت «إف
 »16أميركية إلى المنطقة.
وأكـ ــد م ـس ــؤول ع ـس ـكــري أم ـيــركــي،
لصحيفة «وول ستريت جورنال» ،أن
روسيا نفذت األربعاء الماضي غارات
جوية على قاعدة التنف الحدودية مع
العراق واألردن ،والتي تتخذها القوات
ً
األمـيــركـيــة م ـقــرا لـمــواجـهــة «داعـ ــش»،
وتدرب فيها مجموعات سورية أبرزها
«مغاوير الثورة».
وبحسب المسؤول ،أبلغت روسيا
ً
القيادة األميركية بالغارات مسبقا عبر
قناة اتصال تم إطالقها منذ سنوات،
ً
مــوضـحــا أن طائرتين مــن نــوع «سو
 »35وطائرة أخرى من نوع «سو »24
ً
ً
ضربت موقعا عسكريا في التنف بعد
ً
البالغ ردا على هجمات ضد القوات
السورية.

ك ـم ــا ت ــرك ــز ال ـق ـم ــة ع ـل ــى ال ـم ـلــف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وبـ ـح ــث ت ــداع ـي ــات
ال ـح ــرب ال ــروس ـي ــة  -األوك ــران ـي ــة،
إذ ي ـت ــوق ــع أن ي ـت ــم ت ــوق ـي ــع ع ــدة
اتـفــاقـيــات فــي هــذا اإلط ــار ،وسط
دعـ ـ ـ ــم س ـ ـ ـعـ ـ ــودي مـ ـعـ ـل ــن ل ـم ـصــر
بمواجهة األزمة االقتصادية.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ح ـل ــل م ـس ــاع ــد وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـمـ ـص ــري األس ـب ــق
للشؤون العربية ،السفير حسين
هريدي ،أبعاد زيــارة ولي العهد
ال ـس ـع ــودي ق ــائ ــا ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة»:
«الزيارة لها ثالثة محاور ،األول
مـ ـح ــور ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة -
السعودية ،فتأتي الزيارة لتفتح
صفحة جديدة في هذه العالقات،
أم ــا الـمـحــور الـثــانــي فـهــو محور
الملفات اإلقليمية المشتعلة ،بما
في ذلك األوضاع في لبنان وليبيا
واليمن ،ومناقشة طبيعة الــدور
اإليراني في المنطقة».
وأشـ ـ ــار ه ــري ــدي إلـ ــى أن لـقــاء
القاهرة سيناقش اإلعداد لموقف
مصري  -خليجي مشترك يطرح

وأش ـ ــارت «وول س ـتــريــت» إل ــى أن
ال ـم ـســؤول ـيــن أع ــرب ــوا ع ــن قـلـقـهــم من
الـ ـغ ــارات ،مـعـتـبــريــن أن ـهــا «ت ـت ـحــدى»
مهمة ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي ســوريــة
و«تصعيد ملموس لالستفزاز» .ورغم
ن ـفــي ال ـم ـســؤول ـيــن وج ـ ــود أي ق ــوات
أميركية بالقرب من المكان المستهدف
وعدم وجود أي خسائر في صفوفها،
فــإنـهــم أش ـ ــاروا إل ــى وق ــوع «حـ ــوادث»
أخ ــرى خ ــال األسـبــوعـيــن األخـيــريــن،
دون الكشف عن تفاصيلها.
وق ـ ـ ــال ق ــائ ــد الـ ـقـ ـي ــادة األم ـي ــرك ـي ــة
(سينتكوم) ،الـجـنــرال إيــريــك كوريال:
«نسعى لتجنب أي خطأ في الحسابات
أو خـطــوات مــن شأنها أن تــؤدي إلى
نزاع غير ضروري ،وهذا يبقى هدفنا»،
ً
م ـض ـي ـف ــا« :ولـ ـك ــن ت ـص ــرف ــات روس ـي ــا
األخيرة كانت استفزازية وتصعيدية».
وأع ـ ـلـ ــن ف ـص ـي ــل ج ـي ــش «م ـغ ــاوي ــر
ً
الثورة» المدعوم أميركيا عن تعرض
أحد مواقعه في منطقة  55على المثلث
الحدودي لهجوم ثان بطائرات ّ
مسيرة

فجر الخميس الماضي.
ّ
ورجـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـمـ ــرصـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري أن
ّ
المسيرة تابعة للميليشيات اإليرانية
المتمركزة فــي منطقة العليانة على
بـعــد  30كـلــم م ــن ال ـت ـنــف ،ال ـتــي تضم
 200جندي أميركي من أصل  900في
ً
ســوريــة ،مـشـيــرا إلــى أنـهــا استهدفت
«حوش مطرود».
وفــي إطــار الخطوات التصعيدية،
ق ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون فـ ــي ق ـ ــوات س ــوري ــة
الديمقراطية (قـســد) ،إنـهــم يرفضون
محاوالت روسيا دمجهم في الجيش
السوري الحكومي.
وكـ ــان م ـب ـعــوث الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
أل ـك ـس ـنــدر الفــرن ـت ـي ـيــف ق ـ ــال ،إن هــذه
ال ـم ـســاعــي ال ــروس ـي ــة تــأتــي ف ــي إط ــار
ت ـســويــة لـقـطــع ال ـطــريــق ع ـلــى هـجــوم
تركي جديد داخل االراضي السورية.
وبـيـنـمــا ع ــززت ال ـق ــوات األمـيــركـيــة
والـتـحــالــف الــدولــي انـتـشــارهــا شمال
شرق سورية ،أشار الفرنتييف إلى أن
«العملية التركية قد تدفع األكراد نحو

إقامة دولة ستكون لها عواقب بعيدة
ً
المدى» ،محذرا من أنها قد تتسبب في
مواجهة مباشرة مع الجيش السوري.
وسبق أن دعا قائد «قسد» مظلوم
عبدي الجيش السوري إلى استخدام
أنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـجـ ــوي ل ـم ــواج ـه ــة
ً
ت ـه ــدي ــدات ت ــرك ـي ــا ،م ــؤك ــدا أن قــواتــه
منفتحة عـلــى ا لـعـمــل مـعــه للتصدي
لها دون حاجة إلرسال قوات إضافية.
من جهة أخرى ،نقلت «وول ستريت
ج ــورن ــال» عــن مـســؤولـيــن أميركيين،
ً
أن إسرائيل تنسق ســرا مع الواليات
المتحدة ضرباتها الجوية في سورية،
مــؤكــديــن أن الـجـيــش األمـيــركــي وافــق
على أغلبيتها ويساعد اإلسرائيليين
في تحديد األهداف.
وأش ـ ــاروا إل ــى أن حـلـفــاء الــواليــات
المتحدة يواجهون في سورية ساحة
مزدحمة بجماعات مسلحة مدعومة
من إيران.

إلــى ذل ــك ،رد المتحدث باسم
منظمة الـطــاقــة الــذريــة اإليــرانـيــة
بـهــروز كـمــالــونــدي على التقرير
بشأن بناء بالده ألنفاق حصينة
تـحــت الـجـبــال فــي منطقة نطنز
ووصفها بـ»الدعاية اإلسرائيلية».
ّ
وق ــال إن ط ـهــران أبـلـغــت الــوكــالــة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة بانتقال
منشأة «تساي» الخاصة بأجهزة
ال ـ ـطـ ــرد ال ـ ـمـ ــركـ ــزي الـ ــواق ـ ـعـ ــة فــي
م ــديـ ـن ــة ك ـ ـ ــرج غ ـ ـ ــرب ال ـع ــاص ـم ــة
إل ــى مـنـشــأة نـطـنــز وس ــط إي ــران.
ّ
وأوضح كمالوندي ،أمس ،أن نقل
األنـشـطــة مــن «كـ ــرج» ،الـتــي سبق
أن ت ـع ــرض ــت الع ـ ـتـ ــداء تـخــريـبــي
يعتقد أن إســرائـيــل دبــرتــه العام
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إل ـ ـ ـ ــى نـ ـطـ ـن ــز ه ــدف ــه
«الحفاظ على المنشآت النووية
ً
السلمية» ،مضيفا« :أبلغنا الوكالة
الــدول ـيــة بــالـتـفــاصـيــل ،رغ ــم عــدم
وجود ما يلزمنا بذلك في اتفاق
الـضـمــانــات» .وتــابــع« :إجــراءاتـنــا
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ش ـ ـفـ ــافـ ــة ،والـ ــدعـ ــايـ ــة
اإلعالمية اإلسرائيلية لن تحقق
أهدافها».

باسيل يرفع سقف الشروط على ميقاتي ...ومقاطعة
«القوات» تطرح أزمة «الثلث المعطل»
بيروت  -منير الربيع

تتواصل االتصاالت واللقاءات بين القوى
ً
السياسية والكتل النيابية في لبنان تحضيرا
لالستشارات النيابية التي يجريها رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون الخ ـت ـيــار رئـيــس
جديد لتكليفه رئاسة الحكومة ،وستتفعل
اللقاءات في األيام المقبلة للبحث عن أرضية
مشتركة ،ال سيما على الساحة السنية من
ج ـه ــة ،وع ـل ــى صـعـيــد ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـق ــوات
اللبنانية والـحــزب التقدمي االشتراكي مع
بعض النواب المستقلين والتغييريين.
ً
ليس واضحا إذا كان بمقدور «االشتراكي»
و«القوات» والمستقلين والتغييريين التوافق
على شخصية لتسميتها لرئاسة الحكومة
مثل نواف سالم أو عامر البساط ،وفي حال
نجحوا في ذلك فإن حظوظ رئيس حكومة
تصريف األ ع ـمــال نجيب ميقاتي بتشكيل
حكومة جديدة ستتراجع.
وبحسب المعلومات ،فإن البساط ،وهو
مسؤول في صندوق النقد الدولي ويقيم في
الواليات المتحدة ،سيصل إلى لبنان خالل
ســاعــات على أن يعقد ل ـقــاء ات مختلفة مع
بعض القوى للبحث في إمكانية تسميته.
ً
لكن حتى اآلن ال يزال ميقاتي األوفر حظا
لـلـحـصــول عـلــى أعـلــى نسبة مــن األصـ ــوات،
ليتكرر سيناريو انتخابات هيئة مجلس
ال ـنــواب فــي التكليف ،وتبقى األكـثــريــة بيد
«حزب الله» وحلفائه.
في المقابل ،ال يزال رئيس التيار الوطني
الـحـ ّـر جـبــران باسيل يـمــارس أقـصــى أنــواع
الضغوط واالبـتــزاز على ميقاتي ،الحاصل
عـلــى دع ــم «ح ــزب ال ـل ــه» وح ــرك ــة أم ــل ،وســط
معلومات تفيد بأن زعيم تيار «المستقبل»
ً
سعد الحريري يريد أيضا بقاء ميقاتي.
ً
ورف ـ ــع بــاس ـيــل س ـقــف ش ــروط ــه ،مـطــالـبــا
بتشكيل حـكــومــة سـيــاسـيــة ،وم ــع ض ــرورة

ليندركينغ يزور مسقط
لمناقشة «هدنة اليمن»

أفادت وزارة الخارجية األميركية
بأن املبعوث الخاص لليمن تيم
ليندركينغ سيزور سلطنة عمان
قريبًا للتعبير عن تقديره لدعم
الحكومة العمانية للهدنة التي
توسطت فيها األمم املتحدة
باليمن.
وأضافت الوزارة في بيان ،مساء
أمس األول ،أن «ليندركينغ
سيسلط الضوء خالل زيارته
ملسقط على الحاجة إلى وقف
دائم إلطالق النار وعملية سالم
شاملة تنهي الحرب».
وتابعت :قبل زيارته ملسقط،
سيسافر ليندركينغ إلى السويد
للمشاركة في املنتدى اليمني
الدولي.

واشنطن :ملتزمون بفتح
قنصلية للفلسطينيين بالقدس

تبرير إيراني

البساط يعقد لقاءات في بيروت لبحث
إمكانية تسميته لرئاسة الحكومة
●

قائد مغاوير الثورة مهند الطالع يتفقد الموقع المستهدف في التنف يوم الخميس

خ ــال الـقـمــة األمـيــركـيــة مــع دول
مجلس التعاون ومصر واألردن
والعراق الشهر المقبل ،سواء فيما
يتعلق بــا لـقـضـيــة الفلسطينية،
وما يتردد عن رغبة أميركية في
إدماج إسرائيل في المنطقة ،فما
هــو المقابل بخصوص القضية
الفلسطينية؟» .في غضون ذلك،
استقبل الرئيس المصري بمدينة
شرم الشيخ ،ملك البحرين حمد
بن عيسى آل خليفة الــذي وصل
إلـ ــى م ـصــر ف ــي زي ـ ــارة م ـفــاج ـئــة،
أمـ ــس ،يـعـتـقــد أن ـهــا تــأتــي ضمن
التحضيرات اإلقليمية لقمة جدة.

سلة أخبار

ح ـصــول ت ـيــاره عـلــى ع ــدد مــن الـ ـ ــوزارات من
بـيـنـهــا ،ال ـخــارج ـيــة وال ـط ــاق ــة ،بـيـنـمــا ُيظهر
ميقاتي رفضه الخضوع لتلك الشروط.
ويحاول باسيل إقناع «حزب الله» باختيار
مرشح آخر غير ميقاتي ،بينما يسعى الحزب
ً
إلى تدوير الزوايا بين الرجلين انطالقا من
تقييمه بــأن ميقاتي هو أفضل الممكن في
ه ــذه الـمــرحـلــة ،وأن الــوقــت داه ــم وال يكفي
للبحث عن شخصية جديدة.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ب ــرزت ل ـق ــاءات السفير
السعودي وليد البخاري مع نواب من الطائفة
الـسـنـيــة ،وبـحـســب مــا ت ــردد مــن مـعـلــومــات،
فــإن التركيز كــان على خيار جديد لرئاسة
الحكومة .ويقول نواب أن ميقاتي ال يحظى
برضا السعودية ،وأن المقتضيات تستوجب
اإلتـيــان بشخصية جديدة كتثبيت لنتائج
االنتخابات النيابية.
وأمــام غياب سيناريو واضــح تتجه إليه
االستشارات النيابية ،قد تلجأ إحدى الكتل
النيابية عشية مــوعــد إج ــراء االسـتـشــارات
إلــى مطالبة ر ئـيــس الجمهورية بتأجيلها
ريثما يتم االتفاق على شخصية لتكليفها،
ً
وه ــذا مــا يجعل سـيـنــاريــو الـتــأجـيــل قائما
ً
كما حصل سابقا قبل تكليف الرئيس سعد
الحريري وحينها لم يتمكن من التشكيل .هذا
ً
السيناريو مرجح أن يتكرر مع ميقاتي أيضا،
بحيث يتم تكليفه ،ولكنه يبقى غير قــادر
على التأليف بسبب كثرة الشروط والشروط
ً
ال ـم ـضــادة ،خـصــوصــا أن ــه فــي ح ــال قاطعت
القوات اللبنانية الحكومة ورفضت المشاركة
فيها فــإن باسيل سيطالب بالحصول على
الحصة المسيحية كاملة فيها ،وهذا سيفتح
مشكلة جديدة حــول التمثيل وحــول الثلث
ً
المعطل الذي يركز عليه باسيل ،خصوصا أن
هذه الحكومة هي التي ستتولى صالحيات
رئيس الجمهورية بعد انتهاء والية الرئيس
ميشال عون بعد أشهر قليلة.

أكد السفير األميركي في
إسرائيل توم نايدس ،أمس
األول ،أن إدارة الرئيس جو
بايدن لن تتنازل عن قرارها
إعادة فتح قنصلية أميركية
للفلسطينيني في القدس.
وردًا على سؤال عما إذا كان
إعالن واشنطن فتح مكتب
للشؤون الفلسطينية يعني أنها
تخلت عن قرارها فتح قنصلية،
أجاب نايدس« :ال ،نحن لم
نتنازل عن ذلك ،وسنواصل
الضغط واملناقشة مع الحكومة
اإلسرائيلية لفتح القنصلية،
وفي غضون ذلك ،سيرفع مكتب
الشؤون الفلسطينية تقاريره
إلى واشنطن».

تونس :احتجاجات معارضة
لالستفتاء على الدستور

خرج آالف املحتجني إلى وسط
العاصمة تونس أمس ،للتعبير
عن رفضهم االستفتاء ،املزمع
في  25يوليو املقبل ،على
الدستور الجديد الذي دعا إليه
ّ
سعيد ،متهمني
الرئيس قيس
إياه بـ «خطف الدولة» ،والسعي
لترسيخ حكم فردي.
ويظهر االحتجاج الحاشد
الذي دعا إليه «الحزب
الدستوري الحر» ،وتقوده
رئيسة الحزب عبير موسي،
املعارضة املتزايدة لسعيد
منذ سيطرته على السلطة
التنفيذية العام املاضي.
ّ
سعيد إلى صياغة
ويسعى
دستور جديد يتمتع فيه
رئيس البالد بسلطة أكبر.

تبون وماكرون يبحثان
ملفي «الساحل» وليبيا

أجرى الرئيس الجزائري
عبداملجيد تبون ،مكاملة هاتفية
مع نظيره الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،استعرضا فيها عدة
ملفات على رأسها ملفا نشاط
الجماعات املتشددة في منطقة
الساحل ،والوضع في ليبيا
إضافة إلى قضايا إقليمية
ودولية.
وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية،
أمس ،بأن الرئيسني
أكدا»عزمهما على تعميق
العالقات بني الجزائر وفرنسا.
خصوصًا مع تقارب وجهتي
نظرهما وتوافقهما الكبير،
على دفع العالقات إلى مستوى
ّ
متميز».
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ّ
بايدن :حرب أوكرانيا شجعت الصين على مهاجمة تايوان
ضغوط في الكونغرس على اإلدارة لتوضيح خطتها في حال استخدمت موسكو «النووي»
اعتبر الرئيس األميركي جو
بايدن أن ّ
شن نظيره الروسي
فالديمير بوتين حربه على
أوكرانيا التي انطلقت منذ 24
فبراير الماضيّ ،
شجع الصين
على التهديد بمهاجمة
تايوان ،وذلك بعد تأكيدها
أن «موقفها من الجزيرة لم
يتغير ،وستسعى إلى إعادة
التوحيد السلمي مع تايوان
لكنها تحتفظ بخيارات
أخرى».

أعـلــن الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن أن «غزو الجيش الروسي
ألوكرانيا ،منح الصين الشجاعة
كـ ــي تـ ـه ــاج ــم ت ـ ــاي ـ ــوان وتـ ـف ــرض
سيطرتها عليها».
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ل ــوك ــال ــة
«أســوش ـي ـتــد بـ ــرس» األم ـيــرك ـيــة،
قال بايدن« :بعد دخول الرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ألوك ــرانـ ـي ــا،
ت ـش ـج ـع ــت الـ ـصـ ـي ــن ل ـم ـهــاج ـمــة
ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان وك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة
أصبحت أكثر شراسة» ،مضيفا:
«التضخم في الواليات المتحدة
ل ـي ــس خ ـط ــأ إدارت ـ ـ ـ ــي ب ــدل ـي ــل أن
كـ ــل الـ ـ ـ ــدول ال ـص ـن ــاع ـي ــة تـعـيــش
التضخم».
ً
وردا ع ـل ــى ف ـ ــرض ع ـق ــو ب ــات
تسببت بأزمة غذائية ،قال «أفكر
ً
عسكريا وليس كسياسي يبحث
ّ ً
عن انتخابات» ،مشددا على أنه
«مــن المحتمل أن تشهد أوروبــا
فوضى إذا واصل بوتين التوغل
في القارة .كان يجب أن نتصدى
للهجوم الروسي رغم التداعيات
علينا ،وكرئيس ألميركا ،األمر ال
يتعلق ببقائي السياسي وكان
علينا التصدي لهجوم بوتين».
و ف ـ ـ ـ ـ ــي أول رد ف ـ ـع ـ ــل ب ـع ــد
ت ـصــري ـحــات ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
ال ـ ـتـ ــي أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا أن بـ ـ ـ ــاده لــن
تـتــردد فــي اسـتـخــدام ترسانتها
النووية في حال تعرضت لتهديد
وجودي ،طالب نواب جمهوريون
إدارة ب ــاي ــدن بـ ــرد واض ـ ــح على
«تهديدات موسكو» ،مضيفين أن
«تصريحات اإلدارة األميركية ال
تكفي لردع روسيا بعد تلويحها
بالنووي».
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ــوت ـ ـيـ ــن ق ـ ـ ـ ــال خـ ــال
المنتدى االقتصادي الدولي في
سان بطرسبورغ ،أمس األول ،إن
ً
«روسيا ال تهدد أحدا باألسلحة
النووية ،فنحن نمتلكها ،ويجب
ع ـلــى الـجـمـيــع أن ي ـعــرفــوا ذل ــك،
وس ـن ـس ـت ـخــدم ـهــا إذا لـ ــزم األم ــر
لحماية سيادة بالدنا».
كـمــا ح ــذر بــوتـيــن مــن تسليم
أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى،
مـشـيــرا إل ــى أن مــن سيفعل ذلــك
س ـي ـك ــون ق ــد تـ ـج ــاوز ال ـخ ـطــوط
الحمر.
وب ــرر الــرئ ـيــس ال ــروس ــي مــرة
أخ ـ ـ ــرى ح ــرب ــه ع ـل ــى أوك ــرانـ ـي ــا،
والمستمرة منذ نحو  4أشهر،
ً
قائال« :في الوضع الحالي ،وعلى
خـلـفـيــة ال ـم ـخــاطــر وال ـت ـهــديــدات

ً
وق ـ ـ ـ ـ ــال وه ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ــرت ـ ـ ــدي زي ـ ـ ــا
ً
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــا وبـ ـ ـ ـ ــدا أنـ ـ ـ ــه ج ــال ــس
ف ــي م ـك ـتــب« ،يـ ـب ــدو ل ــي أن ذلــك
ً
ك ـ ـ ــان يـ ـشـ ـك ــل عـ ـبـ ـئ ــا بــال ـن ـس ـبــة
لألوكرانيين .وصول هذا العدد
الكبير مــن األشـخــاص مــن دون
توفير المستلزمات المختلفة

فرنسا :جولة ثانية
من «التشريعية»

يتوجه الناخبون
الفرنسيون اليوم إلى
صناديق االقتراع الختيار
نوابهم في مواجهه
حاسمة بالجولة الثانية
من االنتخابات التشريعية
بين حزب الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون وائتالفه
"معا" ،و"االتحاد الشعبي
الجديد" الذي يوحد
جميع قوى اليسار بقيادة
الراديكالي جان لوك
ميلونشون.
و يسعى "االتحاد الشعبي"
إلى فرض حكومة تعايش
بعد تحقيقه نتائج متقاربة
مع ماكرون في الجولة
األولى.

كابول :قتيالن بهجوم
على معبد للسيخ

رئيس وزراء بريطانيا داخل طائرة عسكرية في لندن أمس بعد عودته من كييف (أف ب)
الـمـتــزايــدة الـتــي تــواجـهـنــا ،كــان
قرار روسيا بشن عملية عسكرية
ً
ً
خاصة قسريا وضروريا».
وذ ّك ــر أن الـغــرب كــان مــن قبل
ً
«يضخ حرفيا ألوكرانيا أسلحته
وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــه الـ ـعـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن،
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى ح ـم ــاي ــة
مواطنينا وسكان الجمهوريتين
الشعبيتين في دونباس ،الذين
ت ـع ــرض ــوا ل ـث ـمــانــي سـ ـن ــوات من
اإلبــادة الجماعية من قبل نظام
كييف».
ووص ـ ــف بــوت ـيــن ال ـع ـقــوبــات
الـتــي فــرضـتـهــا الـ ــدول الغربية
بــأنـهــا «جـنــونـيــة وطــائـشــة ولــن
ت ـن ـج ــح» ،م ــؤك ــدا أن االق ـت ـصــاد
الــروســي صمد أمــام العقوبات
الـغــربـيــة ال ـتــي وصـفـهــا بــ»غـيــر
المسبوقة».
وقــال إن اإلج ــراء ات العقابية
ً
أضــرت أيضا االتحاد األوروبــي
بشدة ،مقدرا الضرر الــذي لحق

بأوروبا بنحو  400مليار دوالر.
ك ـم ــا ان ـت ـق ــد ب ــوت ـي ــن ال ـغ ــرب
ب ـش ـكــل أك ـب ــر ف ــي خ ـطــابــه أم ــام
ً
ممثلي قطاع األعـمــال ،معتبرا
أن الــواليــات المتحدة تتصرف
مثل ُ
«الر ُسل على األرض» .وقال
إن الغرب يريد استعمار أجزاء
ً
أخـ ــرى م ــن ال ـع ــال ــم ،مـضـيـفــا أن
المنظومة االقتصادية تتعرض
لضربات ،فيما سالسل الغذاء
ت ـتــدهــور ،وال ـغ ــرب ب ــدأ طباعة
األمـ ــوال للتغلب عـلــى األزم ــات
االقتصادية.
وذكــر أن االرتـفــاع الـحــاد في
أسعار الغاز حدث قبل العملية
العسكرية في أوكرانيا ،متعهدا
بـ ــإرسـ ــال ال ـ ـغـ ــذاء إلـ ــى إفــري ـق ـيــا
والشرق األوسط.
وأشــار بوتين إلى أن العجز
في األسمدة ،سيؤدي إلى ارتفاع
أس ـع ــار ال ـغ ــذاء أك ـثــر وال يمكن
لــوم روسيا ،مؤكدا أن موسكو

مرتزقة أميركي بيد موسكو :أوكرانيا لم تكن مستعدة لنا
غداة إعالن الرئيس األميركي
جو بايدن أن الواليات المتحدة
ال تعرف ماذا حدث الثنين على
األق ـ ــل مـ ــن األم ـي ــرك ـي ـي ــن ال ــذي ــن
أصـبـحــوا فــي ع ــداد المفقودين
أثناء القتال في أوكرانيا ،بثت
قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـق ـ ــاط ـ ــع فـ ـي ــدي ــو
للجنديين األميركيين السابقين،
أل ـك ـس ـن ــدر دروك وانـ ـ ـ ــدي ت ــاي
هـيــون ،اللذين انقطع االتـصــال
بهما منذ األسبوع الماضي.
وأعرب دروك عن اعتقاده بأن
«سلطات كييف لم تكن مستعدة
الستقبال هذا العدد الكبير من
المتطوعين األ جــا نــب وتنظيم
برنامج تدريبي فعال لهم».

سلة أخبار

لـهــم .ك ــان عليهم فـعــل ش ــيء ما
م ـع ـهــم .ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن ـهــم لم
ً
يكونوا يحتاجون إليهم حقا».
من ناحيتهّ ،
صرح هوين أنه
ودروك ان ـخــرطــا «ف ــي ق ـتــال مع
القوات الروسية» قرب خاركيف
بشرق أوكرانيا .وأضاف هوين:

«سـ ـيـ ـط ــرت ال ـ ـق ـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة
عـلــى مــواق ـع ـنــا .اض ـطــررنــا إلــى
التراجع» .وقال إنهما استسلما
للقوات الروسية بعد االختباء
ساعات عدة.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
أعلنت أن نحو  7آالف «مرتزقة
أج ـ ــان ـ ــب» م ـ ــن  64دول ـ ــة
وصـ ـل ــوا إلـ ــى أوك ــران ـي ــا
م ـن ــذ بـ ــدء ال ـ ـنـ ــزاع ،قـتــل
أل ـ ـفـ ــان م ـن ـه ــم ،م ـش ـيــرة
إلـ ـ ـ ــى أن بـ ــول ـ ـنـ ــدا هــي
«ال ـ ــرائ ـ ــدة» ب ـيــن الـ ــدول
األوروبـ ـي ــة ف ــي تــأمـيــن
وصـ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـق ــات ـل ـي ــن
إل ــى أوك ــران ـي ــا ،تليها
رومانيا وبريطانيا.

المسؤولين
كبار
يبقي
جينبينغ
شي
ً
تحت المراقبة :الفساد ال يزال حادا

ترحب بجميع المحادثات حول
أزمة الغذاء في العالم.
وتـ ــوقـ ــع ن ـ ـجـ ــاح روس ـ ـيـ ــا فــي
أوك ـ ــران ـ ـي ـ ــا بـ ـع ــد أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 16
ً
أس ـبــوعــا م ــن ال ـق ـت ــال ،مــوضـحــا
«كــل أه ــداف العملية العسكرية
ال ـخــاصــة سـتـتـحـقــق بــالـتــأكـيــد.
ه ــذا حـتـمــي بـشـجــاعــة وبـطــولــة
مـحــاربـيـنــا ،وتـمــاســك المجتمع
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـمـ ـن ــح دع ـم ــه
القوة والثقة للجيش والبحرية
الروسيين ،والفهم العميق للحق
والعدالة التاريخية لقضيتنا».
وذكــر أن روسـيــا «ستقبل أي
خ ـ ـيـ ــارات» ت ـق ــرره ــا جـمـهــوريـتــا
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة دون ـ ـب ـ ــاس ش ــرق ــي
مستقبلهما.
أوكرانيا بشأن
ّ
م ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،حـ ـ ــذر الـسـفـيــر
الــروســي فــي واشـنـطــن أناتولي
أنتونوف الواليات المتحدة من
االستمرار في ضخ األسلحة إلى
أوكــرانـيــا ،معتبرا أنها ستكون
ً
«طريقا للمواجهة» بينهما.
وفي مقالة لمجلة «نيوزويك»
نـ ـش ــرت أم ـ ــس ،ق ـ ــال أنـ ـت ــون ــوف:
ً
«يبدو واضحا أيضا قصر نظر
األميركيين في الظروف الحالية،
والـنـخـبــة الـمـحـلـيــة الـمـهــووســة
برغبة إلحاق هزيمة استراتيجية
ب ــروس ـي ــا ،تـعـمــل ع ـلــى تصعيد
ال ـت ــوت ــر وتـ ـض ــخ األس ـل ـح ــة إل ــى
النظام في كييف .هل هم فعال ال
يدركون أن ذلك هو الطريق إلى
مواجهة عسكرية مباشرة بين
أكبر دولتين نوويتين ،محفوفة

بعواقب ال يمكن التنبؤ بها»؟
وشـ ـ ـ ــدد أن ـ ـتـ ــونـ ــوف عـ ـل ــى أن
الـ ـخـ ـط ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ـ ـ ـ «خ ـن ــق
روسيا بالعقوبات غير مجدية»،
وقال« :ال شك أن فرض القيود من
دون تفكير يؤدي فقط إلى تفاقم
الوضع في االقتصاد األميركي.
وم ـ ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن واشـ ـنـ ـط ــن
و فــي حالة الهيجان المناهض
لروسيا ،مستعدة إلطــاق النار
على قدمها والــرقــص فــي نفس
الوقت .يبدو ذلك سخيفا».
وشدد السفير على أن الجهود
األمـيــركـيــة« ،ل ــن تــؤثــر ب ــأي حــال
م ـ ـ ــن األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ع ـ ـلـ ــى ت ـص ـم ـي ــم
ال ـج ـيــش ال ــروس ــي ع ـلــى إن ـجــاز
المهام المحددة خــال العملية
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـخ ــاص ــة لـحـمــايــة
س ـ ـكـ ــان دون ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس» ،وتـ ـج ــري ــد
أوكرانيا من السالح.
ودع ـ ـ ـ ــا أنـ ـ ـت ـ ــون ـ ــوف الـ ـج ــان ــب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عــن
الغوص في األوهــام بخصوص
ً
إلحاق الهزيمة بروسيا ،مؤكدا
عـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ب ــدي ــل ل ـل ـع ــاق ــات
البراغماتية بين الجانبين.

االتحاد األوروبي
ومع احتدام الحرب والمعارك
الشرسة في قرى تقع قرب مدينة
سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا
ال ـتــي ت ـحــاول ال ـق ــوات الــروسـيــة
الـسـيـطــرة عليها مـنــذ أســابـيــع،
تلقت كييف دفعة كبيرة عندما
أوص ــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بــأن
تصبح مرشحا لالنضمام إلى
الـ ـتـ ـكـ ـت ــل ،فـيـمــا

ً
ً
س ـي ـكــون ت ـح ــوال جـيــوسـيــاسـيــا
ً
مثيرا في أعقاب الغزو الروسي.
ومن المتوقع أن يصدق زعماء
االتحاد األوروبي على توصيات
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ــات ـح ــاد
األوروب ـ ــي ال ـخــاصــة بــأوكــران ـيــا
ومولدوفا المجاورة ،والتي تم
اإلعالن عنها أمس األول ،في قمة
تعقد هذا األسبوع.
وأش ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي
فولوديمير زيلينسكي ،بـ «القرار
التاريخي» الذي اتخذه االتحاد
األوروبي بالتوصية بمنح بالده
وضع الدولة المرشحة لعضوية
االتحاد األوروبي.

زيارة للجنوب
وغــداة استقباله الجمعة في
كييف رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،قام الرئيس
ً
األوكراني ،الذي نادرا ما يتنقل
خــارج العاصمة منذ بدء الغزو
الروسي ،بزيارته األولى لمدينة
ميكواليف الساحلية والصناعية
فــي جـنــوب الـبــاد أم ــس .وأظهر
مـقـطــع فـيــديــو نـشــرتــه الــرئــاســة
زيـلـيـنـسـكــي وه ــو يـتـفـقــد مبنى
سـكـنـ ًـيــا م ـت ـضـ ً
ـررا بـشــدة ويعقد
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات م ـ ـ ــع مـ ـس ــؤولـ ـي ــن
محليين فــي ميكواليف التي ال
تــزال تحت السيطرة األوكرانية
لكنها قريبة من خيرسون التي
يحتلها الروس .وال تزال المدينة
ً
هــدفــا لموسكو ألنـهــا تـقــع على
ال ـطــريــق ال ـم ــؤدي إل ــى أودي ـس ــا،
أكبر ميناء في أوكرانيا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

هاجمت مجموعة من
المسلحين بقنابل يدوية
ً
معبدا للسيخ في كابول
صباح أمس ،مما أدى إلى
مقتل شخصين وإصابة 7
آخرين ،وفق ما أكدت وزارة
الداخلية األفغانية.
وذكر المتحدث باسم الوزارة
عبد النافع تاكور أنه بعد
بضع دقائق ،انفجرت سيارة
مفخخة قرب المعبد ولم
تسفر عن وقوع إصابات.
من ناحية أخرى ،أعلنت
جبهة «المقاومة الوطنية»
في أفغانستان أنها أسقطت
مروحية تابعة لحركة
طالبان في وادي اريزو
بوالية بانجشير.

واشنطن ترفع العقوبات
عن أحد أقرباء مادورو

رفعت الواليات المتحدة
عقوبات مفروضة على أحد
أقرباء الرئيس الفنزويلي
االشتراكي نيكوالس
مادورو ،في اطار تدابير
للتشجيع على الحوار بين
السلطة والمعارضة.
وأكدت وزارة
الخزانة األميركية
أنها شطبت اسم
كارلوس إريك مالبيكا
فلوريس ،وزير المالية
الفنزويلي السابق ،من
قائمة العقوبات التي
كان أدرج فيها عام
 2017بتهم تقويض
الديموقراطية.

الهند :تصاعد االحتجاجات
على تعديل قانون التجنيد

انتشار ياباني في «المحيطين» ...وأستراليا تتقرب من جزر سليمان
ذكر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الفساد في البالد
ً
ً
مــازال حــادا ومعقدا ،على الرغم من إحــراز تقدم في المعركة
ً
ضد الكسب غير المشروع ،مطالبا كبار مسؤولي الحكومة
بإبقاء أنفسهم وأسرهم وأقربائهم تحت المراقبة.
وفي كلمة أمام جلسة لمجموعة دراسية ،تابعة للمكتب
السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أمس
األول ،تعهد شي جينبينغ بعدم التسامح مع الفساد ،وطالب
كبار الكوادر بااللتزام بعالقة معتدلة ونظيفة بين الحكومة
ومجتمع رجال األعمال.
وأعلن المكتب السياسي الصيني ،أمس األول ،نجاح حملة
مكافحة الفساد للمؤسسات المالية ،وقال إن تحقيقات اللجنة
المركزية لفحص االنضباط ساعدت في تعزيز قيادة الحزب
للقطاع المالي ومنع المخاطر.
ً
وغداة إطالق الصين رسميا ،أمس األول ،حاملة
إلى ذلكُ ،
طائرات ثالثة أطلق عليها اســم «فوجيان» ستسمح عندما
توضع في الخدمة بتعزيز قدرة بكين على ردع خصومها،
نشرت اليابان أسطول دفاع ذاتي بحري في  11دولة بمنطقتي
ال ـهــادئ والـهـنــدي كـجــزء مــن تــدريـبــات بـحــريــة مشتركة مع
الــواليــات المتحدة ودول أخــرى عاقدة العزم على التصدي
للصين التي تسعى لتأكيد نفوذها على نحو متزايد.
ويزور األسطول الياباني ،في االنتشار السنوي الذي بدأ
االثنين الماضي ويستمر حتى  28أكتوبر المقبل ،موانئ
في دولة جزر سليمان في المحيط الهادئ وتونغا وفيجي
للمرة األولى.
وأفــادت وزارة الدفاع اليابانية ،بأن «األسطول سيشارك
ً
أيضا في تدريب (ريــم أوف ذا باسيفيك) ،الــذي يعتبر أكبر
تدريب بحري متعدد الجنسية في العالم ،وتدريب (فانغارد

باسيفيك) ،بمشاركة أستراليا واليابان والواليات المتحدة
وكوريا الجنوبية وتدريبات أخرى».
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،اسـتـخــدمــت الـحـكــومــة األسـتــرالـيــة
الجديدة ّبقيادة اليسار لهجة مغايرة تجاه جزر سليمان،
بـعــدمــا وق ـع ــت األخ ـي ــرة م ــع بـكـيــن ف ــي وق ــت ســابــق من
العام الـجــاري ،معاهدة أمنية تسمح بنشر عسكريين
صينيين ورسو سفن حربية صينية في الجزر ،مما أثار
قلق الديموقراطيات البحرية اإلقليمية مثل أستراليا
واليابان والواليات المتحدة.
ّ
ورحبت وزيرة الخارجية االسترالية الجديدة بيني
وونــغ بتطمينات مــن جــزر سليمان بأنها لــن تسمح
للصين بإقامة قاعدة عسكرية على أراضيها ،ما يساعد
على تهدئة المخاوف بشأن النفوذ المتزايد لبكين في
منطقة المحيط الهادئ.
والتقت وون ــغ ،أمــس األول ،مــع رئيس وزراء جزر
ً
سليمان ماناسيه سوغافاري ،الــذي أكد مجددا لها
أن أستراليا مــازالــت الشريك األول لـبــاده فــي أمــور
األمن والتنمية.
ً
وأبلغ سوغافاري أيضا وونغ ،أنه لن يكون هناك
أي وجود عسكري أجنبي مستمر في البالد .وقالت
وونغ للصحافيين في مدينة هونيارا ،عاصمة جزر
سليمان« :ال تزال وجهة نظر أستراليا تتمثل في أن
أســرة المحيط الهادئ يجب أن تكون مسؤولة عن
أمننا ،وأســرة المحيط الـهــادئ قــادرة بشكل كبير
على توفير ذلك األمن».
(بكين ،طوكيو ،كانبيرا  -وكاالت)

تصاعدت أعمال العنف
ً
في الهند احتجاجا
على سياسة تجنيد
جديدة ،مطالبين حكومة
حزب بهارتيا جاناتا
بزعامة رئيس الوزراء
ناريندرا مودي بالتراجع
عنها .وبعد يوم قوي
من المواجهات التي
تخللها وقف قطارات عن
العمل ،وقطع طرقات راح
ضحيتها قتيل على االقل،
ّ
المحتجين في
أقدم آالف
والية بيهار بشرق الهند،
احدى أفقر الواليات،
على تخريب ممتلكات
عامة ونهب مكاتب في
محطة قطارات ،للتعبير
عن غضبهم .ويقول
المتظاهرون ،ومعظمهم
من الشبان ،إن الخطة
ستحد من فرص حصولهم
على وظائف دائمة في
صفوف الجيش.
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أزرق الصاالت باشر تدريباته في السعودية

«حركة» في األندية لتجهيز الفرق
عقب إعالن انطالق الدوري الممتاز  25أغسطس المقبل
•

ً
ً
استعدادا لمواجهة المغرب غدا في كأس العرب
خـ ـ ـ ــاض مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
ل ـك ــرة الـ ـص ــاالت ت ــدري ـب ــه األول
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ـسـ ــاء أم ــس
على مالعب الصالة الخضراء
ب ــال ــدم ــام ،اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـخــوض
منافسات كــأس الـعــرب ،والتي
يـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـه ــا غـ ـ ـ ـ ــدا بـ ـم ــواجـ ـه ــة
الـمـنـتـخــب الـمـغــربــي فــي بــدايــة
مشواره بالبطولة.
وكــان األزرق قد حط الرحال

َ
ً ً
العدواني مديرا فنيا لفريقي
العنابي تحت  20و 17سنة
•

عبدالرحمن فوزان

ّ
عين مجلس إدارة نادي النصر المدرب الوطني ،ظاهر العدواني،
مديرا فنيا لفريقي تحت  20و 17سنة لكرة القدم بالنادي ابتداء من
الموسم الكروي المقبل.
ويـ ـع ــول م ـج ـلــس اإلدارة ك ـث ـي ــرا عـلــى
ال ـ ـعـ ــدوانـ ــي فـ ــي قـ ــدرتـ ــه ب ــال ـت ـط ــوي ــر
الـمـنـظــومــة فــي ال ـنــادي بشكل عــام،
وإعداد جيل جديد قادر على تحقيق
اإلنجازات.
ظاهر
وشـهــد قـطــاع ك ــرة ال ـقــدم بالنصر
العدواني
تغييرات عديدة خالل الصيف الحالي،
ب ـع ــد االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن مــديــر
ال ـج ـه ــاز ال ـس ــاب ــق فيصل
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي وال ـ ـطـ ــاقـ ــم
المساعد لــه ،وإسـنــاد
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام لـ ــرئ ـ ـيـ ــس
النادي خالد شريدة
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـهــاز،
وفهيد الديحاني
مساعدا له.
وتمكن الجهاز
ال ـجــديــد م ــؤخ ــرا من
الـ ـت ــوقـ ـي ــع م ـ ــع ال ـم ـح ـت ــرف
البرازيلي تاكو ،ويتم إعداد
الفريق لالنتظام بمعسكر
خـ ــارجـ ــي فـ ــي اذربـ ـيـ ـج ــان
خالل يوليو المقبل.

أمس في الرياض ،بوفد ترأسه
مدير المنتخب حسين حبيب،
إلى جانب الجهاز الفني بقيادة
ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــرازي ـل ــي ريـ ـك ــاردو
كاكاو.
واخـتــار كــاكــاو قائمة ضمت
 16العـبــا ه ــم :صــالــح الـفــاضــل،
نـ ـجـ ـي ــب ع ـ ـل ـ ــي ،عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الطويل ،أحمد الشطي ،سلمان
ال ـب ـع ـي ـج ــان ،م ـح ـمــد ال ـع ـج ـمــي،

الكويت تستضيف
بطولة الخليج
لـ «هايدرو دراق»
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة نـ ـ ــادي ا ل ــر ي ــا ض ــات
ال ـب ـحــريــة م ـح ـمــد الــزن ـكــي
استضافة الكويت بطولة
الخليج للدراجات المائية
ل ـس ـب ــاق ا لـ ـه ــا ي ــدرو دراق
 24ا ل ـ ـجـ ــاري فـ ــي مـنـطـقــة
الخيران.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــزنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــر يـ ــح صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ،إن
ال ـب ـطــولــة س ـت ـكــون ع ـبــارة
عـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــروج ال ـ ـم ـ ـغ ـ ـلـ ــوب،
مضيفا أن السباق يتكون
من  3فئات ،هي :الستوك
وســوبــر س ـتــوك واألوب ــن،
ال فـتــا إ لــى أن ع ــددا كبيرا
مــن المتسابقين سجلوا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذه
البطولة.
ورحـ ـ ــب بــالـمـتـســابـقـيــن
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن فـ ــي ب ـلــدهــم
الثاني الكويت ،متمنيا لهم
طيب اإلقامة والتوفيق في
بطولة الخليج للدراجات
المائية للهايدرو دراق.

جانب من تدريب سابق ألزرق
الصاالت وفي اإلطار حسين حبيب
روضان الدرملي ،ناصر العلبان،
سـلـطــان ال ـمــاجــد ،عبداللطيف
العباسي ،عبدالعزيز بوراشد،
ي ـ ــوس ـ ــف ب ـ ـ ــن ن ـ ـ ــاج ـ ـ ــي ،م ـح ـم ــد
مــاجـكــي ،محمد ال ـهــزيــم ،خالد
أنور ،وعبدالعزيز البسام.
وقال مدير المنتخب حسين
حبيب ،إن الهدف من المشاركة
فــي بـطــولــة ك ــأس ال ـعــرب إع ــداد
جيل جديد من العناصر الشابة،

تمكن رمــاة منتخب الكويت
في مسابقة التراب من تحقيق
ثالث ميداليات متنوعة (ذهبية
وف ـض ـي ـت ــان) خ ـ ــال م ـنــاف ـســات
بطولة الجائزة الكبرى المقامة
فـ ــي م ــدي ـن ــة (ق ــونـ ـي ــا) ال ـتــرك ـيــة
حتى  22الـجــاري ،إذ اقتنصت
الرامية الكويتية سارة الحوال
المركز األول والميدالية الذهبية
ف ــي م ـن ــاف ـس ــات رم ــاي ــة ال ـت ــراب
األول ـم ـب ــي ل ـل ـس ـيــدات ،وجـ ــاءت
الفرنسيه ادلين قيوت بالمركز
ال ـ ـثـ ــانـ ــي واإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة ج ــول ـي ــا
كراسيا بالمركز الثالث.
ً
واس ـت ـطــاعــت ال ـح ــوال أيـضــا
برفقة زميلها طــال الرشيدي
الفوز بالمركز الثاني والميدالية
ال ـف ـض ـيــة ف ــي م ـنــاف ـســة ال ـت ــراب
المختلط ،كما ج ــاء ت الفضية
الثانية عن طريق الرامي ناصر
ال ـم ـق ـلــد ف ــي م ـنــاف ـســات ال ـت ــراب
فـ ــردي رجـ ــال ،وجـ ــاء ال ـكــرواتــي
جيوفاني سينوقراز بالمركز
األول واإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي ف ــاب ــري ــزي
ماسيمو بالمركز الثالث.
وأعـ ــرب رئ ـيــس الــوفــد عيسى
ال ـب ـط ــي ب ــوط ـي ـب ــان فـ ــي ات ـص ــال

هــات ـفــي ع ــن س ـعــادتــه بــالـنـتــائــج
الطيبة التي حققها رماة وراميات
ال ـكــويــت األب ـط ــال فــي مـنــافـســات
ً
رماية التراب خصوصا مع رفع
ال ـع ـل ــم ال ـك ــوي ـت ــي ع ـل ــى م ـيــاديــن
الرماية التركية رغم من صعوبة
ال ـم ـن ــاف ـس ــة مـ ــع أب ـ ـطـ ــال ال ـع ــال ــم
المشاركين في هذه البطولة.

يغادر مساء اليوم وفد الفريق األول لكرة ًاليد
بنادي الكويت مدينة دبي اإلماراتية متجها إلى
حيدر أباد الهندية للمشاركة في منافسات البطولة اآلسيوية الـ
 24لألندية أبطال الدوري المقرر إقامتها هناك خالل الفترة من
 22حتى  30يونيو الجاري.ويضم وفد األبيض رئيس جهاز كرة اليد
بنادي الكويت هيثم الرشيدي ومدير الفريق األول سامح الهاجري
والجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بيريرا ومساعده
مواطنه تياغو والتونسي عصام الليحاني ومدرب حراس المرمي
واختصاصي العالج الطبيعي التونسي
الوطني على الخضر
ً
ياسين بوكر ،إضافة إلى  23العبا.
وكان األبيض اختتم أمس ً معسكره التدريبي الذي اقيم لمدة
 5أيام في مدينة دبي استعدادا للبطولة ،وشهد المعسكر انضمام
المحترفين الكوبي بيدرو فالديز العب الظهير األيسر لفريق بورتو
البرتغالي ،والعب دائرة منتخب البرتغالي ونادي بنفيكا اليكسي بورغس
بعدما تعاقد معهما الفريق لدعم صفوفه في البطولة.

القادسية يعود اليوم

جانب من تدريبات الكويت في دبي

فؤاد المزيدي

بدر الخالدي

ك ـث ـي ــرة وض ـع ـه ــا جـ ـه ــاز ال ـك ــرة
لـلـمـكــان ال ـم ـقــرر أن يستضيف
م ـع ـس ـكــر األخ ـ ـضـ ــر ،خـصــوصــا
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة ع ـل ــى
اص ـط ـح ــاب ك ــام ــل ال ـف ــري ــق إلــى
ال ـم ـع ـس ـك ــر ،ب ـم ـع ـنــى ان ت ـكــون
«الفيزا» لهذا المكان متاحة من
دون تعقيد ،إلــى جانب أهمية
ان تتوافر المباريات الودية في
بلد المعسكر.
ووع ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــدي ج ـم ـه ــور
األخـ ـ ـض ـ ــر ب ـع ـم ــل م ـم ـي ــز ف ـي ـمــا
يـ ـخ ــص اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ال ـ ـنـ ــادي
للموسم الـجــديــد ،والـتـعــاقــدات
الجديدة ،وكــل األمــور الخاصة
ب ـت ــوف ـي ــر كـ ــل مـ ــا ي ـح ـت ــاج إل ـيــه
األخضر لتحقيق البطوالت.

الجهاز وايل العتيبي ،بالتفاهم
مع الجهاز الفني بقيادة المدرب
محمد إبراهيم ،اقتربا من انهاء
كل تجهيزات السالمية للموسم
المقبل.
ولفت الخالدي إلــى أن ملف
المحترفين في السالمية قارب
ع ـل ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،ب ــال ـت ـع ــاق ــد مــع
البرازيلي كــارلــوس تيفيز مدة
مــوسـمـيــن ،إل ــى جــانــب تجديد
تعاقد االيفواري جمعة سعيد،
والغامبي سامج بير ،في حين
يرتبط البرازيلي اليكس ليما
بعقد ممتد مع السالمية حتى
نهاية الموسم المقبل،
كاشفا أن البحث عن محترف
يـجـيــد ف ــي مــركــز ال ـه ـج ــوم ،هو
الهدف المقبل إلدارة السالمية.
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ـت ـح ــدي ــد االت ـ ـحـ ــاد
موعد انطالق الموسم الجديد،
م ــؤك ــدا ان االع ـ ــان الـمـبـكــر من
شأنه أن يمنح األندية اريحية
كبيرة في التجهيز للمنافسات.

البحث عن مهاجم
مــن جــانـبــه ،ق ــال مــديــر فريق
ال ـس ــال ـم ـي ــة ب ـ ــدر الـ ـخ ــال ــدي ،ان
الجهاز اإلداري برئاسة الشيخ
تركي اليوسف ،ونــائــب رئيس

تجدد عقد المقدوني
سلة الساحل ً
كنجزيف استعدادا للموسم الجديد
•

الرامي ناصر المقلد على منصة التتويج

جابر الشريفي

جددت إدارة نادي الساحل الثقة بالمدرب المقدوني جورج كنجزيف
ً
لتولي مهمة تدريب الفريق األول لكرة السلة استعدادا للموسم المقبل.
وكان كنجزيف تولى الموسم الماضي
مهمة تــدريــب الفريق الــذي يلعب في
دوري الدرجة األولى ولم يحقق أي
مركز؛ لعدم تعاقد إدارة النادي مع
أي محترف لتدعيم صفوفه.
وق ــدم الفريق الموسم الماضي
جورج
بقيادة كنجزيف العديد من العروض
كنجزيف
ال ــاف ـت ــة غ ـيــر أنـ ــه كـ ــان يخسر
ال ـم ـب ــاري ــات ف ــي الـنـهــايــة
لـعــدم وج ــود محترف،
ً
فـ ـض ــا عـ ــن أن أغ ـلــب
الالعبين من الشباب.
و ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس إدارة
ال ـن ــادي الـتـعــاقــد مع
مـحـتــرف واح ــد على
األقل لتدعيم صفوف
ال ـف ــري ــق ف ــي الـمــوســم
الـمـقـبــل ق ـبــل الــدخــول
في المنافسات.
وكان كنجزيف الذي
يملك خبرة فــي الــدوري
قـ ـ ــد درب ا لـ ـ ـع ـ ــد ي ـ ــد مــن
األندية ومنها اليرموك
والنصر والعربي.

األهلي والزمالك يتصارعان على قمة
الدوري المصري الليلة
•

محمد عبدالعزيز

مــن جانب آخ ــر ،يعود فريق القادسية الممثل الثاني للكويت في
اليوم من القاهرة ًبعد ختام معسكره الذي
لألندية
البطولة اآلسيوية
ً
ً
أقيم هناك لمدة  15يوما؛ تمهيدا للمغادرة غدا االثنين إلى حيدر أباد
لخوض المنافسات.
وكان القادسية خضع لبرنامج تدريبي مكثف خالل فترة المعسكر
لعب خالله مباراتين تجريبيتين خسر األولى في المعسكر أمام
منتخب مصر االولمبي بنتيجة  ،30-25وفاز في الثانية على فريق
النصر المصري بنتيجة  25-30واعتذر فريق الجيش المصري
عن المباراة الثالثة .وعزز األصفر صفوفه بثالثة محترفين
للبطولة هم العبا الخط الخلفي التونسيان خالد الحاج
وأسامة حسني وحارس المرمى المغربي ياسين اإلدريسي.

زادت األنـ ـ ــديـ ـ ــة م ـ ــن وتـ ـي ــرة
استعداداتها للموسم الجديد،
خ ـص ــوص ــا أن م ــوع ــد ان ـط ــاق
الدوري الممتاز لكرة القدم بات
معلوما ( 25أغسطس المقبل)،
اث ـ ــر ت ـص ــري ــح رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـكــويـتــي ل ـكــرة ال ـق ــدم عـبــدالـلــه
الشاهين.
ومــن المقرر أن تشهد األيــام
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ت ــاحـ ـق ــا فـ ــي اعـ ــان
أ مــا كــن وتوقيتات المعسكرات
الـخــارجـيــة ألغـلــب األنــديــة ،إلى
ج ــان ــب الـ ـتـ ـع ــاق ــدات ال ـخ ــاص ــة
ب ــالـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن والـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن
المحليين؛ الستكمال القوائم
ك ـ ـخ ـ ـطـ ــوة أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا
النطالق الموسم.
وقــال أمين السر فــي النادي
ال ـع ــرب ــي وال ـم ـت ـح ــدث الــرسـمــي
بــاســم ال ـن ــادي فـ ــؤاد ال ـمــزيــدي،
ان الموعد المعلن من االتحاد
ي ـت ـقــارب م ــع ال ـمــوعــد الـمـبــدئــي
ال ــذي وضـعــه الـنــادي للتجهيز
للموسم الجديد ،مشيرا إلى أن
ارتباط األخضر بالمنافسات في
كأس االتحاد اآلسيوي سبتمبر
المقبل ،يقتضي دخول الفريق
في تجهيزات مبكرة.
ول ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــدي إل ـ ـ ـ ــى أن
الـمـعـسـكــر الـتــدريـبــي لألخضر
س ـي ـن ـط ـلــق فـ ــي  20مـ ــن يــول ـيــو
ال ـم ـق ـب ــل وح ـ ـتـ ــى الـ ـع ــاش ــر مــن
أغـ ـسـ ـط ــس ،ل ـي ـت ـس ـنــى ل ـل ـفــريــق
خـ ـ ــوض مـ ـب ــاري ــات ودي ـ ـ ــة بـعــد
العودة من المعسكر في الكويت.
ولـفــت إلــى أن هـنــاك شروطا

 3ميداليات لرماة الكويت
في «الجائزة الكبرى»

«يد» األبيض ًيغادر اليوم إلى حيدر أباد...
والقادسية غدا
•

م ــؤك ــدا أن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي آثــر
إراحة العناصر األساسية التي
جرى االعتماد عليها في الفترة
الـســابـقــة فــي بطولتي األلـعــاب
الخليجية ،وغرب آسيا.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ان منتخب
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت لـ ـ ـلـ ـ ـص ـ ــاالت ي ـن ـت ـظــر
المشاركة في بطولة كأس آسيا
سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل ،وس ــط آم ــال
كبيرة للمنافسة على اللقب.

أحمد حامد

القاهرة  -ةديرجلا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية ،على
وجه خاص ،والعربية بوجه عام ،صوب استاد
ال ـس ــام ف ــي ال ـتــاس ـعــة م ـســاء الـ ـي ــوم ،بتوقيت
الكويت ،لمتابعة مـبــاراة ديربي القاهرة ،بين
النادي األهلي وغريمه الزمالك ،ضمن مواجهات
الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز ،والتي
يسعى فيها الفريقان إلى الفوز وحصد النقاط
الثالث ،لقطع خطوة هامة نحو الفوز باللقب
المحلي ،في ظل صراعهما على احتدام الصدارة،
ويدير المباراة الحكم اإلسباني خوسيه لويس
مونييرا.
ويحتل نــادي الزمالك ص ــدارة البطولة في
الوقت الحالي برصيد  44نقطة ،بينما يأتي
النادي األهلي في المركز الثالث خلف بيراميدز
برصيد  40نقطة ،علما أن الفريق األحمر لديه
مباراتان مؤجلتان أمام اإلسماعيلي والجونة،
بسبب مشاركته مؤخرا في البطولة اإلفريقية.
في األهـلــي ،حــرص الـمــدرب المؤقت سامي
قمصان على الدخول بالعبيه في معسكر مغلق
لمدة  48ساعة قبل القمة ال ــ ،124بهدف إيجاد
أكبر قدر من التركيز ،وإبعادهم عن أي أمور قد
تساهم في فقدان التركيز الالزم ،كما قام بعالج
بعض األخطاء التي ظهرت على أداء الالعبين
في آخــر مباراتين لعبهما الفريق ،ســواء أمام
المصري بالسلوم في كأس مصر ،أو إيسترن
كومباني في بطولة الدوري.
ويغيب عن تشكيلة األحمر مدافعه محمد

جانب من تدريب األهلي
عـبــدالـمـنـعــم الس ـت ـم ــرار م ـعــانــاتــه م ــن إصــابــة
ف ــي الـعـضـلــة ال ـضــامــة ،والـمــوزمـبـيـقــي لويس
ميكيسوني لــإصــابــة ،وأكـ ــرم تــوفـيــق وعـمــار
حمدي ،بينما تحوم شكوك حول لحاق الحارس
علي لطفي والمدافع محمود متولي بالمباراة.
على الجانب اآلخــر ،فإن نــادي الزمالك لديه
رغبة في الفوز بالقمة ،وحسم األمور لصالحه،
وإح ـك ــام القبضة عـلــى صـ ــدارة تــرتـيــب جــدول
المسابقة ،وحرص مدربه البرتغالي فيريرا في
اليومين الماضيين على مطالبة العبيه بأن
يسعدوا جماهيرهم ،ويتخلوا تماما عن األنانية
المفرطة أثناء االستحواذ على الكرة.
ويفقد األبيض جهود الظهير األيمن حازم
إمام ،والعب الوسط طارق حامد بسبب االصابة،
كما يغيب المدافع الدولي محمود عالء لإليقاف
بسبب تراكم البطاقات الصفراء ،إال أن الفريق

شيكاباال خالل تدريبات الزمالك
يعتمد على الخبرات الكبيرة لمعظم العبيه ،مثل
شيكاباال وأشــرف بن شرقي والونش وأحمد
سيد زيــزو ويوسف أوبــامــا وإمــام عاشور في
انتزاع النقاط الثالث والحفاظ على الصدارة في
مشوار حسم اللقب للعام الثاني على التوالي.
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فيتينيا على أعتاب باريس بـ  40مليون يورو
واصل باريس سان جرمان
مساعيه لتعزيز صفوفه
للموسم المقبل ،حيث اقترب
من االتفاق على التعاقد مع
العب وسط بورتو البرتغالي
الدولي فيتينيا.

اقـ ـت ــرب العـ ــب وسـ ــط بــورتــو
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي الـ ــدولـ ــي فـيـتـيـنـيــا
م ــن ال ـت ـعــاقــد م ــع ب ــاري ــس ســان
جرمان بطل ال ــدوري الفرنسي
فــي ك ــرة ال ـق ــدم ،حسبما ذكــرت
أمس تقارير صحافية برتغالية
وفرنسية.
وتوصل الناديان الى اتفاق
أم ـ ــس األول ،وسـ ـيـ ـك ــون س ــان
ً
ً
جــرمــان المملوك قطريا قــادرا
ع ـلــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن خــدمــات
ف ـي ـت ـي ـن ـيــا مـ ـق ــاب ــل  40م ـل ـيــون
يورو ،أي ما يوازي قيمة البند
الـ ـج ــزائ ــي ف ــي عـ ـق ــده ،بـحـســب
«ر ي ـ ـ ـكـ ـ ــورد» و «آ ب ـ ـ ــوال» و «أو
ج ـ ــوغ ـ ــو» ،ف ـي ـم ــا ت ـح ــدث ــت «ل ــو
باريزيان» الفرنسية عن صفقة
بقيمة  30مليون يورو.
وبحسب الصحف البرتغالية
المتخصصة ،سيوقع الالعب
ً
ً
ال ـبــالــغ  22ع ــام ــا ع ـق ــدا لخمس
سنوات مع النادي الباريسي.
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـد ف ـ ـي ـ ـتـ ــور مـ ــات ـ ـشـ ــادو

تعاقدات فريق السيدات
وضـ ـ ـ ّـم ف ــري ــق الـ ـسـ ـي ــدات فــي
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي
نجمة كرة القدم الهولندية ليكي
مارتنز بصفقة حرة قادمة من
برشلونة اإلسباني.
وأحــرزت الالعبة البالغة 29

البرتغالي فيتينيا
ً
عاما دوري بطالت أوروب ــا مع
بــرش ـلــونــة ع ــام  ،2021ق ـبــل ان
تخسر نهائي هــذه السنة أمام
ليون الفرنسي .3-1
ومع منتخب بالدها ،أحرزت
م ــارتـ ـن ــز ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا 2017

عــاق ـبــت لـجـنــة ال ــرق ــاب ــة واألخ ــاق ـي ــات
واالن ـض ـب ــاط ب ــاالت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي لـكــرة
القدم (يويفا) البرازيلي ليوناردو ،المدير
الــريــاضــي ال ـســابــق ل ـنــادي بــاريــس ســان
جرمان ،باإليقاف مباراة بسبب سلوكه
«غير الرياضي» بعد مباراة ريــال مدريد
في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي

عندما تم اختيارها افضل العبة
وخاضت نهائي مونديال 2019
أمام الواليات المتحدة.
كما حلت الالعبة التي حملت
أل ـ ـ ـ ــوان ب ــرشـ ـل ــون ــة بـ ـي ــن 2017
و 2022خامسة في ترتيب الكرة

احتضنها ملعب «سانتياغو برنابيو» في
 9مارس الماضي.
وق ــال ــت ال ـل ـج ـنــة إن ل ـي ــون ــاردو انـتـهــك
«قواعد السلوك األساسية» بعد خسارة
فــري ـقــه ب ـثــاثــة أهـ ـ ــداف ل ـه ــدف وم ـغ ــادرة
التشامبيونز ليغ ر غــم تحقيق المكسب
في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

الــذه ـب ـيــة الف ـض ــل الع ـب ــة ال ـعــام
الماضي.
كتبت الالعبة على انستغرام
«بعد خمس سـنــوات رائـعــة مع
ه ــذا ال ـن ــادي ف ــي ه ــذه الـمــديـنــة
ال ـج ـم ـي ـلــة ،قـ ــررت االفـ ـت ــراق عن

خالل الموسم المقبل ،لإلشارة إلى منعطفات نهر
«مانزاناريس» ،حيث كان يقع الملعب السابق للنادي
ً
«فيسنتي كالديرون» على ضفافه لمدة  51عاما.
وستشهد منطقة الصدر على القميص منحنيات
دون وج ــود اس ــم شــركــة راعـيــة على قميص فريق
الــرجــال بعد انـتـهــاء عقد شــركــة (ب ــاس  ،)500ولم
يكشف أتلتيكو مدريد حتى اآلن عن الراعي الجديد
ً
للفريق .وسيرتدي الفريق س ــرواال أزرق وجــوارب
حمراء طوال مباريات موسم .2023-2022
وأث ـ ــار الـتـصـمـيــم ال ـج ــدي ــد ل ـل ـخ ـطــوط ال ـح ـمــراء
والبيضاء على القميصُ ،
المسرب بالفعل على عدد
من المواقع خالل األسابيع الماضية ،عدم ارتياح
لدى العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد ،مما دفعهم
للتعبير عــن عــدم ارتياحهم على مــواقــع التواصل
االجتماعي.

وكان نزل ليوناردو وناصر الخليفي،
رئيس النادي الباريسي ،إلى غرف مالبس
ســانـتـيــاغــو بــرنــابـيــو واف ـت ـعــا مشكالت
مــع حكم الـمـبــاراة والـحـكــام المساعدين
احتجاجا على القرارات التحكيمية خالل
اللقاء.

سيتولى المهاجم الدولي األلماني السابق ،ميروسالف
كلوزه ،أفضل ّ
هداف في تاريخ كأس العالم ،أول مهمة تدريبية
في مسيرته بعد تعيينه أمس األول مدربا أللتاخ النمسوي.
وأعلن النادي في بيان أن كلوزه سيوقع على العقد اليوم
على أن يتم تقديمه غدا.
ـامــا) فــي بـيــان «أتـطـلــع قـ ً
قــال كـلــوزه ( 44عـ ً
ـدمــا لوظيفتي
الجديدة هنا .كان ّ
لدي شعور إيجابي منذ بداية المحادثات».
وسبق لكلوزه أن شغل دور مساعد المدرب مع منتخب
ألمانيا ( )2018-2016وبايرن ميونيخ (.)2021-2020
واعتزل اللعب ً
دوليا في عام  2014بعد شهر من مساهمته
في قيادة ألمانيا الى لقب كأس العالم على حساب االرجنتين
في النهائي.
سجل في مونديال البرازيل هدفه الرقم  16في نهائيات
ك ــأس ال ـعــالــم لـيـكـســر ال ــرق ــم ال ـســابــق ( )15الـمـسـجــل بــاســم
الظاهرة البرازيلية رونالدو .كما هو أفضل ّ
هداف في تاريخ
ً
المانشافت مع  71هدفا في  137مباراة.

ميغيل مارين

ماني يخضع للفحص الطبي في ميونيخ
ذك ــر تـقــريــر إع ــام ــي ،أم ــس ،أن النجم
السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول
اإلنكليزي لكرة القدم ،سيخضع للفحص
الطبي بنادي بايرن ميونيخ بعد غد.
ً
وج ـ ــاء ذلـ ــك وف ـق ــا ل ـمــا ذك ــرت ــه «شـبـكــة
سكاي سبورتس» التلفزيونية في تقرير
لها.
ك ــان ــت ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة ف ــي ألـمــانـيــا
وبــري ـطــان ـيــا ق ــد ذك ـ ــرت أمـ ــس األول ،أن
الناديين اتفقا على انتقال الالعب مقابل
 32مليون يورو ( 34مليون دوالر) بشكل
مـبــدئــي ،مــع مـتـغـيــرات تـصــل إل ــى تسعة

ماليين يورو على األكثر.
ً
وأضافت أن ساديو ماني سيوقع عقدا
لمدة ثالثة أعوام مع بايرن ميونيخ.
ً
وقـ ــد ي ـش ـكــل ال ـت ـعــاقــد م ــع م ــان ــي أمـ ــرا
ً
حـ ــاس ـ ـمـ ــا ل ـ ـبـ ــايـ ــرن ف ـ ــي ظ ـ ــل احـ ـتـ ـم ــاالت
رح ـيــل نـجــم الـهـجــوم الـبــولـنــدي روب ــرت
ليفاندوفسكي إلى برشلونة اإلسباني.

البايرن يعلن رحيل لوكاس ماي
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر أعـ ـل ــن نـ ـ ــادي ب ــاي ــرن
ميونيخ األلماني لكرة القدم ،أمس ،رحيل

نكيتياه

ً ً
باريديس يكشف موقفا سيئا
جمعه بميسي
كشف العــب الوسط األرجنتيني ،لياندرو باريديس ،عن موقف
سيئ جمعه بمواطنه ليونيل ميسي في بداية معرفتهما ببعضهما
البعض ،رغــم أنهما أصبحا الحقا مــن أقــرب األصــدقــاء فــي منتخب
«راقصي التانغو» ،وكان األول ودي ماريا من بين حاولوا جاهدين
إقناع «البرغوث» بالتعاقد مع فريقه الحالي باريس سان جرمان خالل
النسخة الماضية من «كوبا أميركا».
ج ــرت الــواق ـعــة قـبــل أن يـنـتـقــل مـيـســي لـصـفــوف ن ــادي الـعــاصـمــة
الفرنسية ،حينما وقع خالف لن ينساه العب خط الوسط أبدا .كان
ذلك على وجه التحديد ،خالل ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا
مــوســم  21-2020حينما زار بــاريــس ســان جــرمــان ملعب كــامــب نو
لمواجهة برشلونة.
ربما كان ميسي غاضبا بسبب النتيجة (خسر الفريق الكتالوني
 4-1و 5-2في النتيجة اإلجمالية ذهابا وإيابا) ،وشعر بالسوء حيال
ركلة تعرض لها من مواطنه خالل المباراة .ولم تكن هذه الضربة هي
أكثر ما أزعــج «الـبــرغــوث» ،بل تعليق قاله باريديس وسمعه النجم
األرجنتيني وأثار حفيظته.
وقــال العب الوسط في تصريحات لبرنامج (الصندوق األســود):
«لقد غضب ألنني قلت تعليقا لزمالئي وسمعني هو ،وانزعج بشدة.
كان األمر شديد السوء .أراد أن يقتلني وأنا أردت الذهاب إلى المنزل».

كلوزه

موناكو يعلن رحيل فابريغاس
أعـلــن ن ــادي مــونــاكــو الـفــرنـســي ،أم ــس ،رحـيــل الع ــب وسطه
اإلسـبــانــي المخضرم سيسك فــابــريـغــاس ،بعد ثــاثــة مواسم
ونصف الموسم في صفوف نادي اإلمارة.
ً
وكان فابريغاس ( 35عاما) كشف في مايو الماضي عن عدم
تمديد عقده مع موناكو.
وأعلن النادي أن فابريغاس ( 110مباريات دولية) الذي وصل
ً
إلى موناكو في يناير  2019قادما من تشلسي اإلنكليزي مقابل
ّ
 9ماليين يورو ،سيرحل بعد خوضه  67مباراة بألوانه سجل
خاللها  4أهداف و 6تمريرات حاسمة.
ً
ونـظــرا لكثرة اصاباته ،لم ينجح العــب أرسـنــال اإلنكليزي
وبــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي ال ـســابــق ف ــي حـجــز م ـكــان أس ــاس ــي في
صفوف موناكو.

الـمــدافــع الرس لــوكــاس مــاي عــن الفريق
ل ــان ـض ـم ــام إلـ ــى ل ــوغ ــان ــو ال ـس ــوي ـس ــري.
وانضم ماي ( 22عاما) إلى بايرن ميونيخ
كــاعــب نــاشــئ عــام  2014لكنه ن ــادرا ما
شــارك مــع الفريق األول ،وقضى فترتي
إعارة لفريقي دارمشتاد وفيردر بريمن.
وأعلن بايرن ميونيخ عن صفقة انتقال
ماي إلى لوغانو عبر بيان بموقعه على
اإلنترنت ،وذلك بعد أن ودع الجمعة العب
خط الوسط اإلسباني مــارك روكــا الذي
انضم إلى ليدز يونايتد اإلنكليزي.
ماني

أرسنال يجدد عقد نيكيتاه
أع ـل ــن ن ـ ــادي أرسـ ـن ــال أم ـ ــس ،ت ـجــديــد عقد
ً
مهاجمه إي ــدي نيكيتاه ،ال ــذي منحه أيـضــا
الـقـمـيــص  ،14ال ــذي ك ــان يــرتــديــه األس ـطــورة
الفرنسي تييري هنري.
ً
وكان الالعب البالغ من العمر  22عاما قد
انتهى عـقــده فــي نهاية هــذا الشهر ،لكن كال
من الالعب والنادي اإلنكليزي أعلنا عزمهما
ً
على التجديد .وسجل نيكيتاه  23هدفا في 92
مباراة لعبها في صفوف أرسنال منذ ظهوره
ألول مرة في عام .2017
وقال المدير الفني للفريق ،ميكيل أرتيتا،
في بيان له «أنــا سعيد ألن إيــدي سيبقى مع

ال ـنــادي وب ــدء مـغــامــرة جــديــدة.
ج ـئــت ال ــى بــرش ـلــونــة ف ــي وقــت
ً
ً
ب ــدأ ال ـن ــادي م ـشــروعــا طـمــوحــا
ً
ً
ليصبح را ئ ــدا عالميا فــي كرة
السيدات».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــة الـ ـت ــي
ً
سـ ـجـ ـل ــت  73هـ ـ ــد فـ ـ ــا فـ ـ ــي 156
م ـ ـبـ ــاراة ل ـب ــرش ـل ــون ــة وأح ـ ـ ــرزت
مـعــه تـسـعــة ال ـقــاب فــي ال ــدوري
المحلي «عملنا بجهد وأعتقد
اننا حققنا االهداف المرسومة
قـ ـب ــل خـ ـم ــس س ـ ـ ـنـ ـ ــوات .الـ ـف ــوز
بـ ـ ـ ــدوري بـ ـط ــات أوروبـ ـ ـ ـ ــا ك ــان
نقطة مضيئة إضافة الى الفوز
بجائزة االفضل من فيفا تحت
ألوان برشلونة».
كما خسر سان جرمان العبة
وسطه األلمانية سارا دابريتس
التي انضمت الى ليون أخيرا.

كلوزه نحو أولى مهامه التدريبية

أتلتيكو يعتذر بسبب تصميم قميصه الجديد
اعتذر الرئيس التنفيذي ألتلتيكو مدريد ميغيل
أنخيل خيل مارين أمس األول للمشجعين الذين ال
يــروق لهم التصميم الجديد للقميص المخصص
للموسم المقبل؛ ودافع عن الدرع الحالية ،موضحا
أنه «مشابه جدا للدرع السابقة».
وقال خيل مارين في رسالة موجهة إلى أعضاء
النادي «فيما يتعلق بالقمصان المخصصة للموسم
 ،23-22حاولت التصميمات حمل إيماءة إلى جانبين
تاريخيين .القميص مستوحى من نهر مانزاناريس
ً
الذي كان له ارتباط كبير بأتلتيكو مدريد» ،مضيفا:
«نعتذر لهؤالء المعجبين الذين ال يــروق لهم هذا
التصميم ولكن القصد الوحيد كان تذكر الماضي
باحترام ومودة».
وأعـلــن ال ـنــادي أنــه بـصــدد وضــع منحنيات في
الـخـطــوط ال ـح ـمــراء والـبـيـضــاء عـلــى زي ــه الــرسـمــي

جيوفاني سيميوني إلى
فيرونا بشكل نهائي

فيريرا «فيتينيا» من ابناء مركز
التكوين فــي بــورتــو ،وقــد أعير
ال ــى ولـفــرهــامـبـتــون اإلنـكـلـيــزي
فــي مــوســم  ،2021-2020وعــاد
الى فريق «التنين» في الموسم
ال ـم ـن ـص ــرم ،وف ـ ــرض ن ـف ـســه في
الوسط حيث خاض  47مباراة
سـ ـ ـج ـ ــل ف ـ ـي ـ ـهـ ــا  4أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف و5
تمريرات حاسمة.
وت ـ ـ ـحـ ـ ــت اش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
سـيــرجـيــو كــون ـس ـي ـســاو ،اح ــرز
ث ـن ــائ ـي ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري -ال ـ ـكـ ــأس فــي
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،م ـم ــا ف ـت ــح لـ ــه ب ــاب
المنتخب في مارس الماضي.

إيقاف ليوناردو بسبب أحداث دوري األبطال
ليكي مارتنز

سلة أخبار

الـفــريــق ،إنــه يمثل مــا نحن عليه وكــذلــك قيم
النادي ،يسعدنا تماما أنه قام بتجديد عقده،
حــان الوقت اآلن للعودة إلــى العمل وتطوير
العــب كــرة الـقــدم الــرائــع والشخصية الرائعة
التي بداخله».
وسيستبدل الالعب اإلنكليزي الرقم «،»30
الذي كان يرتديه حتى اآلن ،ليرتدي رقم «»14
الذي كان يرتديه النجم هنري في «الجانرز».
وباإلضافة إلى تجديد عقد نيكيتاه ،سيعلن
ً
أرسـنــال قريبا التعاقد مــع فابيو فييرا ،في
صفقة ستكلف ال ـن ــادي اإلنـكـلـيــزي نـحــو 40
مليون يورو لبورتو البرتغالي.

تيفيز يقترب من تدريب روزاريو سنترال
يمكن أن يحصل كارلوس تيفيز على أول منصب تدريبي له
مع فريق روزاريو سنترال األرجنتيني ،حيث
يهدف نائب رئيس النادي لتعيين المهاجم السابق األسبوع
المقبل.
وأعلن تيفيز ،العــب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي
ويوفنتوس السابق ،اعتزاله اللعب في الشهر الماضي وهو يبلغ
ً
ً
 38عاما ،وأرجــع تيفيز سبب رفضه عروضا تلقاها لمواصلة
اللعب بسبب وفاة والده.
ً
وفاز تيفيز بـ  26لقبا في مسيرته وهو من بين أربعة العبين
أرجنتينيين فقط حصلوا على كــوبــا لـيـبــرتــادوريــس ودوري
أبـطــال أوروب ــا ،حيث تــوج بلقب دوري األبـطــال مــع مانشستر
يونايتد في .2008

تيفيز

أوساكا وبوشار تغيبان عن «ويمبلدون»
تغيب العبة التنس اليابانية نعومي
أوساكا عن بطولة ويمبلدون ،ما يعني
ع ــدم مـشــاركـتـهــا ف ــي جــولــة مـنــافـســات
المالعب ُالعشبية بأكملها.
ولــم تخض أوســاكــا ،المصنفة الــ43
ً
ع ــال ـم ـي ــا ،أي م ـ ـبـ ــاراة رس ـم ـي ــة م ـن ــذ أن
ودعت بطولة روالن غاروس من الدور
األول وم ــن وق ـت ـهــا أوض ـح ــت أن ـه ــا قد
تـغـيــب ع ــن وي ـم ـب ـلــدون ب ـعــد قـ ــرار عــدم
احتساب النقاط بها نتيجة قرار منظمي
البطولة منع مشاركة الالعبين الروس
والـ ـبـ ـي ــاروس بـسـبــب ال ـغ ــزو ال ــروس ــي
ألوكرانيا.
وقالت أوساكا في باريس «ال أعرف
ل ـمــاذا ول ـكــن إذا لـعـبــت فــي ويـمـبـلــدون
بــدون نقاط فستكون البطولة بمثابة
منافسة استعراضية .أعرف أن هذا ليس
حقيقيا ولكن عقلي يقول لي غير ذلك.
لن يمكنني تقديم أقصى جهد بها».
من جانبها أعلنت الكندية أوجيني

بوشار ،وصيفة بطولة ويمبلدون ،2014
عدم مشاركتها ايضا ،بسبب عدم توزيع
نقاط التصنيف.
ً
ولم تنافس بوشار « 28عاما» ،التي
سبق أن وصلت إلى الترتيب الخامس
في التصنيف العالمي ،منذ مارس 2021
ً
بسبب إصــابــة ،وتحظى حاليا بنظام
التصنيف المحمي لتتمكن من خوض
عدة بطوالت واستعادة تصنيفها.
وكان اتحادا العبي والعبات التنس
المحترفين قــررا عــدم توزيع نقاط في
ً
بطولة ويمبلدون هــذا الـعــام ،ردا على
قرار منظمي البطولة الكبرى التي تقام
عـلــى الــاعــب الـعـشـبـيــة حـظــر مـشــاركــة
العـبــي روس ـيــا وروس ـيــا الـبـيـضــاء ،في
أعقاب غزو موسكو ألوكرانيا.
وقالت بــوشــار« :سأستخدم فرصي
فـ ـ ــي حـ ـم ــاي ــة ت ـص ـن ـي ـف ــي فـ ـ ــي أمـ ـي ــرك ــا
المفتوحة وأستراليا المفتوحة».

أوساكا

أعلن نادي هيالس فيرونا
رسميا ،أمس األول ،شراء
األرجنتيني جيوفاني
سيميوني ،الذي لعب املوسم
السابق في نفس الفريق على
سبيل اإلعارة ،بشكل نهائي
مدة أربعة مواسم ،بموجب
عقد يستمر حتى .2026
وانضم جيوفاني ،الذي كان
مملوكا لكالياري ،الذي هبط
مؤخرا لدوري الدرجة الثانية،
بشكل رسمي إلى فيرونا،
الفريق الذي سجل فيه خالل
املوسم السابق  17هدفا ،وهو
أفضل سجل يوقع عليه في
موسم واحد ،ليصبح هداف
الفريق ،فضال عن تمريرات
حاسمة.
وبحسب تقارير إعالمية
محلية ،فإن العديد من األندية
كانت تهتم بالحصول على
خدمات الالعب األرجنتيني
الدولي.
ومن بني هذه األندية يبرز
يوفنتوس ،الذي اليزال
تساوره الشكوك بشأن
مستقبل اإلسباني ألفارو
موراتا ،ويرى في شخصية
سيميوني رفيقا جيدا
للصربي دوسان فالهوفيتش.

ليدز يونايتد يضم
اإلسباني مارك روكا
أعلن نادي ليدز يونايتد
اإلنكليزي تعاقده مع العب
الوسط اإلسباني مارك روكا،
قادما من بايرن ميونيخ،
مقابل  10ماليني جنيه
استرليني ( 12مليون يورو).
وسينضم روكا لصفوف ليدز
بعقد يمتد حتى  30يونيو
 ،2026بعدما قضى أقل من
عامني في صفوف بايرن
الذي كان قد انضم إليه من
اسبانيول.
وكان العب الوسط اإلسباني،
الذي لعب دوليا بصفوف
منتخبات الناشئني مع
إسبانيا ،شارك للمرة األولى
مع الفريق األول لنادي
اسبانيول في عام 2016
وخاض إجمالي  121مباراة
قبل االنتقال للبوندسليغا.
ومع الفريق البافاري شارك
روكا في  24مباراة وتوج
بالبوندسليغا في مناسبتني
إضافة إلى مونديال األندية.

 ...وفناربخشة يضم بروما
على سبيل اإلعارة
تعاقد فناربخشة مع العب
الوسط البرتغالي بروما
على سبيل اإلعارة مدة عام،
حسبما أعلنت الصحافة
التركية أمس.
وتعتبر هذه إحدى أهم
الصفقات التي تحدث
عنها مدرب الفريق التركي،
البرتغالي أيضا جورجي
جيسوس ،الذي وقع لنادي
إسطنبول مطلع هذا الشهر.
وشارك ميندو تويه نا بانيا
« 27عامًا» ،الشهير باسم
بروما والالعب باملنتخب
البرتغالي ،أمس ألول مرة
في تدريبات الفريق التركي.
وكان الالعب البرتغالي،
املولود في غينيا بيساو،
قد لعب في تركيا سابقًا
بني عامي  2013و2017
في صفوف غلطة سراي،
الذي أعاره مدة عام إلى
ريال سوسييداد اإلسباني،
ومنه انتقل إلى اليبزيغ
األملاني ،ثم حط الرحال
في ايندنهوفن الهولندي،
الذي أعاره العام املاضي
إلى أوليمباكوس اليوناني
ملدة عام.

ميدفيديف يصعد لنهائي
بطولة هالة للتنس

تغلب الروسي دانييل
ميدفيديف على األملاني
أوسكار أوتي ،السبت املاضي
في الدور قبل النهائي من
بطولة هالة
املفتوحة للتنس ،التي تقام
على املالعب العشبية.
ومع ذلك لن يشارك
الالعب الروسي في بطولة
ويمبلدون بسبب غزو بالده
على أوكرانيا.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

مشلول ينتحر بطريقة قانونية!
ت ــوف ــي فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا أول
ش ـخــص أت ـي ــح ل ــه االن ـت ـحــار
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة غ ـ ـيـ ــره بـ ـص ــورة
«ق ــان ــونـ ـي ــة» ،ح ـي ــث تـخـضــع
هذه الممارسة لرقابة صارمة
جدا ،حسبما أعلنت جمعية
لوكا كوشوني.
وقال موقع روسيا اليوم،
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،إن و سـ ــا ئـ ــل
اإلعــام عرفت عن فيديريكو
كاربوني ،باالسم المستعار
«ماريو» ،حتى وفاته حفاظا
ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـتـ ــه ،ب ـع ــد
أن ح ـق ــن ن ـف ـســه ب ـ ـ ــدواء عـبــر
استخدام جهاز خاص يكلف
ن ـح ــو  5000يـ ـ ـ ــورو ،وال ـ ــذي
أط ـل ـقــت الـجـمـعـيــة م ــن أجـلــه
دعوة لجمع التبرعات.
وكان كاربوني ( 44عاما)
يـعـمــل ســائــق شــاح ـنــة حين
أصيب بالشلل الرباعي عام
 ،2010ب ـعــد ح ـ ــادث مـ ــروري
تـعــرض فيه لكسر بالعمود
الفقري ،وطلب من السلطات

ماذا تملك
غير صرير الجنادب؟

الصحية مرارا الحصول على
إذن باللجوء إلى المساعدة
ع ـل ــى االنـ ـتـ ـح ــار ،ل ـك ــن طـلـبــه
رفـ ــض إلـ ــى أن ت ــدخ ــل فــريــق
محامين تابع للجمعية.
وقــال في كلماته األخيرة:
«ال أنكر أنه يؤلمني أن أقول
وداعا للحياة ،ولو قلت غير
ذل ــك ،لكني اسـتـنـفــدت قــواي
ال ـع ـق ـل ـي ــة وال ـ ـج ـ ـسـ ــديـ ــة ،أن ــا
على درايــة بظروفي البدنية
وب ــاآلف ــاق ال ـم ـتــاحــة أم ــام ــي،
لذا فأنا هــادئ تماما وبالي
مـطـمـئــن ب ـشــأن م ــا ســأفـعـلــه.
أنا أخيرا حر في السفر حيث
أريد».
ويعاقب القانون اإليطالي
حـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االن ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــار
ب ـم ـســاعــدة ال ـغ ـيــر ،بالسجن
ل ـمــدة ت ـت ــراوح مــن  5إل ــى 12
عاما.

ثقب أسود يهدد المجموعة الشمسية

بريطاني ماؤه ...بيبسي!
أدمن عامل سوبر ماركت تناول المشروبات الغازية
ً
طوال عقدين من الزمن ،لكنه تمكن أخيرا من اإلقالع عن
هذا اإلدمان بطريقة غريبة.
ً
وقـ ــال أنـ ــدي ك ـي ــوري ( 41ع ــام ــا) م ــن مــديـنــة بــانـغــور
فــي ويـلــز ،إنــه كــان يشرب مــا يـعــادل  30عبوة مشروب
«بيبسي» يوميا مدة  20عاما.
وذكرت «الديلي ميلي» في الخبر الذي نقله «سكاي
ً
نـيــوز» أمــس أنــه كــان يشرب لـتــرا مــن «بيبسي» بعد أن
يستيقظ كل يوم.
وكشف أنه كان يشرب من  4إلى  5عبوات «بيبسي»
ً
ذات سعة اللترين يوميا ،وبعدما ينهي عمله كان يأخذ
من المتاجر كميات من المشروبات الغازية إلى المنزل.
وفي محاولة للخالص من هذا اإلدمان ،اتصل كيوري
بالطبيب والمتخصص في التنويم المغناطيسي في
لندن ديفيد كيلموري ،وقال إنه بعد جلسة واحدة فقط
من العالج بالتنويم المغناطيسي عبر اإلنترنت استمرت
ً
 40دقيقة ،تماثل للشفاء ،وأصبح قادرا على شرب كوب
من الماء للمرة األولى منذ عقدين ،بعد أن كان معرضا
عنه تماما.
وبعد  4أسابيع من هذه الخطوة ،خسر كمية كبيرة
من وزنه.

اكـتـشــف عـلـمــاء الـفـلــك ثـقـبــا أس ــود مرعبا
يجوب رحــاب مجرة درب التبانة ،ويمكن أن
يبتلع الـشـمــس فــي ي ــوم مــن األي ـ ــام .وال ـكــون
المرئي مليء بالثقوب السوداء ،أي الوحوش
التي تأكل النجوم القريبة.
وقال علماء إيطاليون من المدرسة الدولية
لـلـبـحــوث الـمـتـقــدمــة ( ،)SISSAن ـشــروا نتائج
حساباتهم في مجلة الفيزياء الفلكية ،ونقلها

النوم في الظالم ...صحة

مــوقــع روس ـي ــا ال ـي ــوم أم ــس األول ،إن هـنــاك
 40مـلـيــارا ،أي  40كوينتيليون مــن الثقوب
السوداء ،لذلك ليس من المستغرب وجودها
في مجرة درب التبانة ،وتم العثور على اثنين
منها بالفعل.
وأض ـ ــاف ـ ــوا أن ال ـث ـق ــب األس ـ ـ ـ ــود ،ال ـ ــذي تــم
اكتشافه على بعد نحو  5آالف سنة ضوئية،
يتحرك ،ويطير عبر درب التبانة بسرعة 45

كيلومترا في الثانية ،وتم تأكيد وجــود هذا
الوحش مؤخرا من قبل عالمي الفلك ،كيسي
الم وجـيـسـيـكــا ل ــو م ــن جــام ـعــة كــالـيـفــورنـيــا
فــي بـيــركـلــي ،وقــامــت لــو بـمــراجـعــة البيانات
التي حصل عليها زمــاؤهــا في معهد علوم
تلسكوب الفضاء.
واتـضــح أن الثقب يشوه مجال جاذبيته،
ما يمثل ظاهرة الضوء المنحرف ،وكان هناك
تأثير لما يسمى بعدسة الجاذبية الدقيقة،
وبفضلها بدأت النجوم التي كانت وراء الجرم
الفضائي الضخم تبدو أكبر وأكثر سطوعا.
ويـعـتـقــد الم أن زم ـ ــاء ه ك ــان ــوا مخطئين
بعض الشيء ،والثقب الجوال أصغر مما يبدو،
وليس أثقل بـ 7مــرات من الشمس ،لكن ليس
أكبر منها بـ 4مــرات ،وهو يطير بشكل أبطأ،
أي بسرعة  30كيلومترا في الثانية.
ول ــم ي ـحــدد عـلـمــاء الـفـلــك بـعــد م ــا إذا كــان
ال ــوح ــش يـتـجــه نـحــو الـمـجـمــوعــة الشمسية
ب ــال ـف ـع ــل ،ولـ ـك ــن لـ ــو دخ ـ ــل الـ ــوحـ ــش ال ـط ــائــر
المنظومة الشمسية لدمر الشمس وامتصها
تدريجيا بكل محتوياتها ،و لــن يحدث ذلك
قريبا ،لكن قد يحدث بعد بضعة ماليين من
األعوام.

ضريح في كوريا للمتصفح إكسبلورر
ت ـكــري ـمــا ل ــذك ــرى «إن ـت ــرن ــت إكـ ـسـ ـبـ ـل ــورر» ،ال ـ ــذي أوقـ ـف ــت شــركــة
مايكروسوفت األميركية دعمها له ،بنى مهندس معلوماتية كوري
جنوبي «قبرا» للمتصفح.
وحظي «إنترنت إكسبلورر» ،الذي أنهت «مايكروسوفت» رسميا
العمل به األربعاء ،بعد  27عاما على إطالقه ،بشعبية بين صفوف
المستخدمين في كوريا الجنوبية التي تضم إحدى أسرع شبكات
االتصاالت في العالم.
وقال موقع سكاي نيوز أمس األول إن المهندس كيونغ جونغ
أقام شاهد قبر على سطح مقهى بمدينة غيونغجو ،عليه حرف «،»e
مرفقا بـ «كان أداة جيدة لتحميل أنظمة تصفح أخرى».

بعض الناس ال يستطيعون النوم إذا كان هناك حتى
وميض ضــوء خافت في غرفة نومهم ،واآلن أثبت بحث
جديد نشر في المجلة العلمية  PNASوجود حجة صحية
قوية للنوم في الظالم.
ووجد باحثون في كلية فاينبيرغ للطب بجامعة نورث
وسترن ،في بحث نشره موقع «روسيا اليوم» أمس األول،
أن التعرض حتى لكمية صغيرة من الضوء المحيط أثناء
الليل يمكن أن يضر بوظائف القلب واألو عـيــة الدموية
أث ـنــاء ال ـنــوم ،ويــزيــد مــن مـقــاومــة األنـســولـيــن فــي صباح
اليوم التالي.

يا زمان «الريم» ...في العراق
تبحث غزالن الريم ،المتبقية في محمية
ساوة جنوب العراق ،عن شيء لتأكله ،بعد
هالك لحق بها ،وأدى إلى انخفاض أعدادها
من  148إلى  87رأسا في شهر واحد فقط،
إثر انقطاع موارد الغذاء عن هذه الحيوانات
النادرة ،والجفاف ،وغياب الدعم الحكومي.
ونفق نصف هذه الغزالن منذ  29أبريل
الماضي ،وال شــيء يمكن فعله ،فاألمطار
كــانــت شحيحة ه ــذا ال ـع ــام ،وكــذلــك الــدعــم
الحكومي باألعالف الضرورية لبقائها.
وقـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر مـ ـ ـش ـ ــروع م ـح ـم ـي ــة س ـ ــاوة
الطبيعية الطبيب البيطري تركي الجياشي:
أبريل ،بدأ هالك الحيوانات».
«منذ يوم 29
ّ
وفــي حين أن «تــوقــف اإلم ـ ــدادات الغذائية
بسبب عدم توافر االعتمادات المالية» شكل
ً
ً
سببا رئيسيا ،إال أن «ا لـعــوا مــل المناخية
ً
أثرت بشكل كبير على غزالن الريم» أيضا.
وس ــط ال ـص ـحــراء ،فــي الـمـحـمـيــة ،تبعثر
ما بقي من هذه الغزالن البنية ذات الرأس
وال ـقــرون الرفيعة والــوبــر الصغير ،وسط
أرض جرداء تخلو من الخضرة ،بينما قام
البيطري بخلط المياه بــدواء للحيوانات
التي احتمت بالظل.
ً
واألعشاب
،
تماما
جافة
األرض من حولها
ّ
يابسة .ال شيء لتأكله سوى كومة من القش،
ّ
تجمعت حولها الحيوانات البالغة ،وصغير
واح ــد .تظهر بعض الشجيرات فــي األفــق،
خلف السياج المحيط بالمحمية.
تحت سطح من صفيح ،وضعت حاويات
ّ
من المياه لتشربها الحيوانات في ّالظل ،
فيما تبعثرت أك ــوام أخ ــرى مــن ال ـقــش في
ً
الـمـكــان اس ـت ـعــدادا إلطعامها للحيوانات.

يومية سياسية مستقلة

ْ
وسألت
عشقت الــربــة أورورا األمـيــر ال ـطــروادي تيثنوس،
ً
كبير اآللهة زيــوس أن يبقيه لها خــالــدا ،فأجاب طلبها ،لكن
هــذه العاشقة نسيت أن تطلب مــن زيــوس أن يبقي حبيبها
ً
ً
ً
في شباب دائم ،فعاش تيثنوس عمرا طويال وأصبح كهال ال
يقوى على شيء لكنه ال يموت ،والموت هنا رحمة له ،عندها
ً
توسلت أورورا إلى زيوس أن يقلب تيثنوس جندبا ،فأجاب
ً
طـلـبـهــا ،ول ــم يـعــد تـيـثـنــوس يـفـعــل شـيـئــا غـيــر إط ــاق صــوت
الصرير دون توقف.
كــانــت تلك أس ـطــورة يونانية قــديـمــة ،عساها أال تضحى
حقيقة لواقع الكويت ،التي شاخت وذبلت بإدارتها السياسة
المتيبسة ،فلم نعد نسمع من جديد لقلب واقعها غير «صرير»
ساستها ،واألمــور أضحت ثابتة متحجرة ،وال أحد من أهل
الـسـلـطــة يـكـتــرث لـمــا يـ ــدور ف ــي ال ــداخ ــل أو بــالـعــالــم أو يـقــرأ
المستقبل بعين واعية.
اف ـت ـح ــوا أي ص ـح ـي ـفــة أج ـن ـب ـيــة ك ـب ـي ــرة ولـ ــن تـ ـج ــدوا فــي
مانشيتاتها غير أخبار سوداوية عن التضخم الذي يجتاح
العالم دون استثناء أي دولة بسبب جائحة كورونا ثم حرب
أوكرانيا.
افتتاحية «فايننشال تايمز» ،على سبيل المثال ،جاء فيها
ً
ً
أمس ...« :اقتصاد العالم يواجه ضغطا شديدا في اإلمدادات
(ال ـع ــرض) وال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة مـقـيــدة فــي حــركـتـهــا لتحريك
الطلب العالمي .أكثر من ذلك ،هواجس عدم اليقين وقلة أدوات
الــدرايــة تهمين على هــذه الـبـنــوك ،وال أحــد يمكنه أن يمسك
بتالبيب ضغوط التضخم هذه وال آثاره على النمو والتجارة
ً
وفرص العمل ..بعد هذا التضخم الذي ينمو يوما بعد يوم
سيأتي الــركــود التضخمي ،وقــد تـكــون كــارثــة اقتصادية لم
يمر بها العالم منذ انهيار سوق المال في أميركا والعالم عام
١٩٢٩وحدوث الكساد الكبير في ثالثينيات القرن الماضي ،ثم
الحرب العالمية الثانية».
مــاذا تحوطت السلطة هنا الحتماالت الغد ،غير الوقوف
كمتفرج لما يدور في العالم ،بينما هي اليوم منتشية بارتفاع
سعر برميل النفط ،وكــل همها تسكين سرطان الشيخوخة
السياسية واالقـتـصــاديــة بــإبــر الـتـخــديــر ،مثلما ق ــال محمد
البغلي ،عبر سياسة «أعطه صرة من بيت المال» ...ماذا نملك
اليوم غير صرير جنادب السياسة الكويتية؟

وفيات
الجمعة 6 / 17
أحمد نصار محمد الحريتي

 69عاما ،شيع ،ت99060065 ،97855500 :

حمد عبداللطيف إبراهيم التركيت

 38عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الفيحاء ،دي ــوان التركيت ،النساء:
مـبــارك الكبير ،ق ،3ش ،12م ،5ت،99747559 ،99858018 :
99229112 ،99099767

إسماعيل عبدالجليل إسماعيل الصفار

 66عاما ،شيع ،حسينية أبوالفضل العباس ،الدعية ،ق ،2ش،21
م ،3ت55039390 ،97997730 :

لولوة عبدالله ناصر الصبحان

 7أشهر ،شيعت ،ت56611112 :

نورة مرضي محمد الهاجري

 56عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت60000758 :

محمد عبدالعزيز محمد الشعالن

 102عام ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت،66066617 ،66681066 :
41110204 ،41114077

السبت 6 / 18
حليمة حاجي علي حسين خاجة

 71عاما ،شيعت ،الرجال :الدعية ،مسجد البحارنة ،النساء:
بنيد الـقــار ،حسينية سيد علي الـمــوســوي ،ت،51511116 :
94991399

فواز راشد هزاع الطيار العنزي

 74عاما ،شيع ،الجهراء ،النسيم ،ق ،1ش ،26م ،7ت99878591 :

مطلق عوض مطلق ظليع الحسيني

 59عاما ،شيع ،الجهراء القديم ،ق ،5ش ،1م ،1ت99023838 :

حسيب علي مبارك العلي

 61عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة ،النساء :قرطبة ،ق ،1ش،6
ج ،25م ،19ت99612462 :

هيا حمد عثمان بن عيدان

زوجة عثمان أحمد عثمان الحيدر
 72عاما ،شيعت ،الرجال :بيان ،ق ،13ش الثالث والسادس،
م ،2ديوان الحيدر ،النساء :بيان ،ق ،10ش األول ،ج ،4م ،9ت:
97676400 ،99958811

بدر جاسم عيسى الوزان

 66عاما ،شيع ،الرجال :مسجد الوزان ،غرب مشرف ،النساء:
قرطبة ،ق ،2ش ،3ج ،6م ،19ت99793960 :

طيبة سالم عبدالرحمن الصانع

زوجة راشد سالم الفرحان
 78عاما ،شيعت ،في المقبرة ،ت99819801 :

مواعيد الصالة

ً
ومـنــع ش ـ ّـح األم ـطــار أي ـضــا ظـهــور نباتات
عشبية تستطيع الحيوانات أن تقتات منها.
وي ـ ـقـ ــول م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة الـ ـغ ــاب ــات،

ّ
التابعة لــوزارة الزراعة ،فضل عدم الكشف
عــن هــويـتــه ،لــوكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية،
«انـ ـخـ ـف ــض عـ ـ ــدد غ ـ ـ ــزالن ال ـ ــري ـ ــم ف ـ ــي ث ــاث

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

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

محميات بنحو  25في المئة خالل السنوات
الثالث المنصرمة».
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:13

العظمى 43

الشروق

04:48

الصغرى 27

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  04:23صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 02:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:50

ً
أدنى جزر  09:32صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:22

 10:25م 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 :

